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Μέση Τεχνική
και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Ανδρέας Ελευθερίου

Γενικός Επιθεωρητής ΜΤΕΕ

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή βασίζονται στις τελευταίες αποφάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Νέου Ωρολογίου Προγράµµατος.  Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις 

θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου και θα συµπεριληφθούν 

σε αναθεωρηµένη έκδοση από την ερχόµενη σχολική χρονιά.

Α’ ΕΚ∆ΟΣΗ 2018
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| Οδηγός Ειδικοτήτων ανά Κλάδο και Ενδεικτικές Περιγραφές Μαθηµάτων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έκδοση Κατευθύνσεις και Περιγραφές µαθηµάτων στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση αποσκοπεί στην 

έγκυρη ενηµέρωση των µαθητών/-ριών της Α΄ Τάξης Τεχνικών Σχολών,  σχετικά µε τις επιλογές Κλάδων και 

Ειδικοτήτων, που παρέχει η Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, µετά την εισαγωγή του Νέου Ωρολογίου Προγράµµατος 

κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017. 

Τα προγράµµατα των δύο κατευθύνσεων στοχεύουν, µε την προσφορά ενός ισορροπηµένου προγράµµατος 

γενικής  µόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής εξάσκησης, στην προετοιµασία µαθητών/-

ριών, οι οποίοι/-ες µετά την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί/-ές είτε να εργοδοτηθούν στη βιοµηχανία µε 

πολύ καλούς όρους εργοδότησης είτε να συνεχίσουν την ακαδηµαϊκή τους ανέλιξη σε Ανώτερα και Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.

Έχοντας ως γνώµονα ότι είναι πολύ σηµαντικό η λήψη ώριµων και συνειδητών αποφάσεων να λαµβάνεται µέσα 

από κατάλληλη ενηµέρωση, µελέτη και τον απαραίτητο προβληµατισµό, προχωράµε στην παρούσα έκδοση, η 

οποία συµπληρώνει το υπάρχον κενό στην ενηµέρωση και συµβάλλει στην προετοιµασία για λήψη των ορθών 

αποφάσεων. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των Κλάδων και Ειδικοτήτων, Θεωρητικής και Πρακτικής 

Κατεύθυνσης, προσφέρει στους µαθητές/-ριες ολοκληρωµένη εικόνα, τόσο του αντικειµένου σπουδών τους όσο 

και των µαθηµάτων που αυτό περιλαµβάνει.

∆ρ Ηλίας Μαρκάτζιης

∆ιευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
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Κατά Επαρχία λειτουργούν οι ακόλουθες Τεχνικές Σχολές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ’ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ”

Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ / ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ / ΑΥΓΟΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΦΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
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Κατεύθυνση, Κλάδος και Ειδικότητα

Οι Κλάδοι/Ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης προσφέρονται σε δύο 
κατευθύνσεις: 

Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση 

Στη Θεωρητική κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα τεχνολογικά µαθήµατα του Κλάδου και

παρέχονται τα εφόδια στους/στις µαθητές/τριες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή να εργαστούν µετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν 

επιλέξει.

Στην Πρακτική κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα εργαστηριακά µαθήµατα του Κλάδου και στην προε-

τοιµασία των µαθητών/τριών ώστε µετά την αποφοίτησή τους, να είναι σε θέση να εργαστούν στην ειδικότητα 

που έχουν επιλέξει ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους κυρίως σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά

Ιδρύµατα.

Κατά την εγγραφή τους στην Τεχνική Σχολή, οι µαθητές/τριες επιλέγουν την κατεύθυνση, τον Κλάδο και την 

Ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Έµφαση στη 

θεωρητική εκπαίδευση 
µε κύριο στόχο τις σπουδές

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Έµφαση στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση 
και πρακτική εξάσκηση

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Ά  ΕΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑ∆ΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
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Κλάδοι Σπουδών
Στη ΜΤΕΕ προσφέρονται οι ακόλουθοι Κλάδοι Σπουδών

H Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση  παρέχεται σε 12 Τεχνικές Σχολές, οι οποίες λειτουργούν σε 

Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα,  Παραλίµνι, Αυγόρου, Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και σε δύο Εσπερινές 

Τεχνικές Σχολές, σε Λευκωσία και Λεµεσό, στις οποίες προσφέρονται προγράµµατα ισοδύναµα µε εκείνα της 

τακτικής φοίτησης στις Τεχνικές Σχολές.  Τέλος, λειτουργούν τµήµατα του Κλάδου Ξενοδοχειακών στο Γυµνάσιο 

Αγρού. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μηχανολογίας Μηχανολογίας

Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών Ηλεκτρολογίας  και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών

Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής ∆οµικών Έργων και Κατασκευών

Εφαρµοσµένων Τεχνών Εφαρµοσµένων Τεχνών

Γεωπονίας Γεωπονίας

Υπηρεσιών Υπηρεσιών

Λειτουργία και ∆ιαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων

Βιοµηχανικού Σχεδιασµού Αισθητικής - Κοµµωτικής
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        ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΕΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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1.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1.  Γενική Μηχανολογία • • • • • •
2.  Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων • • • • •
3.  Μηχανοκίνητα Οχήµατα - Ηλεκτρολογία Οχηµάτων • • • • • •
4.  Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου • • • • •

2.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1.  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί • • • • • • • • •
2.  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες • • • • • • • •
3.  Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας • • • • • • • •
4.  Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός • • • • • • • • •

3.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
1.  Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική • • • • • •

4.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.  Σχεδιασµός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών • • • • •
2.  Γραφικές Τέχνες και Πολυµέσα • • • • • • •
3.  Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου • • • • • • • •
4.  Σχεδιασµός Ενδυµάτων • • • •

5.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1.  Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή • • •

6.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.  Τουριστικά • • • • •
2.  Λογιστικά • • • • •

7.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1.  ∆ιαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας • • • • • • • •

8.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
1.  Βιοµηχανικός Σχεδιασµός ( Έρευνα, Σχεδιασµός & ∆ηµιουργία Καινοτόµων Προϊόντων) • • • • •
2.  Τρισδιάστατος Σχεδιασµός • • • • •

9.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1.  Ιχθυοκαλλιέργειες

2.  Ναυτιλιακά Επαγγέλµατα

3.  Υδάτινη Μηχανική 

Γίνονται οι προετοιµασίες και ετοιµάζονται οι υποδοµές για εισαγωγή 
του Κλάδου.

ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
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        ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

7.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1.  Μάγειροι – Τραπεζοκόµοι • • • • • • • •
2.  Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων και Μονάδων • • • • • • •

3.  ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1.  Τεχνίτης ∆οµικών Έργων • • • • • •
2.  Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων • • • • • • •
3.  Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων • • • • • •

ΝΕΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1.  Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής • • • • • •
2.  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων • • • • •
3.  Τεχνικός Ελασµατουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών
     Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου • • • • •
4.  Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχηµάτων - Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων • • • • • •
5.  Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού • • • • •

2.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1.  Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών • • • • • • • • •
2.  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών • • • • • • • •
3.  Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού • • • • • • •

4.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.  Σχεδιασµός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών • • • • •
2.  Γραφικές Τέχνες • • • • • • •
3.  ∆ιακοσµητική • • • • • • • •
4.  Σχεδιασµός και Κατασκευή  Κοσµήµατος • • • • •
5.  Σχεδιασµός και  Κατασκευή Ενδυµάτων • • • •

5.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1.  Ανθοκοµία και Αρχιτεκτονική Τοπίου • • •
2.  Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων • • •

6.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.  Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων • • • • •
2.  Ιδιαίτεροι Γραµµατείς • • • • •

8.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.  Κοµµωτική • • • • •
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        ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

05  Κλάδος Γεωπονίας
 

• Φυτική Παραγωγή και 
Βιο-Καλλιέργειες  - Ζωική Παραγωγή

06  Κλάδος Υπηρεσιών
 

• Τουριστικά

• Λογιστικά

07  Κλάδος Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
 Μονάδων Φιλοξενίας

• ∆ιαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

08  Κλάδος Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 

• Βιοµηχανικός Σχεδιασµός 
(Έρευνα, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία 
Καινοτόµων Προϊόντων)

• Τρισδιάστατος Σχεδιασµός

09  Κλάδος Ναυτιλιακών και Θαλάσσιων
 Επαγγελµάτων Ιχθυοκαλλιέργειες

• Ναυτιλιακά Επαγγέλµατα

• Υδάτινη Μηχανική 

01  Κλάδος Μηχανολογίας 

• Γενική Μηχανολογία

• Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

• Μηχανοκίνητα Οχήµατα - Ηλεκτρολογία 

Αυτοκινήτων

• Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας  Φυσικού 
Αερίου 

02  Κλάδος Ηλεκτρολογίας 
 και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών

• Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,  ∆ίκτυα
και Επικοινωνίες

• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

• Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός

03  Κλάδος Αρχιτεκτονικής 
 και Πολιτικής Μηχανικής

• Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

04  Kλάδος Εφαρµοσµένων Τεχνών

• Σχεδιασµός Επίπλων και
Ξύλινων Κατασκευών

• Γραφικές Τέχνες και Πολυµέσα

• Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση
Εσωτερικού Χώρου

• Σχεδιασµός Ενδυµάτων
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Γενική Μηχανολογία

• Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

• Μηχανική - Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων

• Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας  Φυσικού Αερίου

01
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Γενική Μηχανολογία
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Το επάγγελµα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, µεθοδικό-

τητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των µελε-

τών που εκπονεί ο/η Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόµα, 

σηµαντικά προσόντα για το επάγγελµα είναι η ευχέρεια 

στο τεχνικό σχέδιο, τους υπολογισµούς και τις µετρήσεις, 

καθώς και η καλή αντίληψη του χώρου. Ο δυναµισµός, η 

συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προ-

σόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος. Ταυτόχρονα 

χρειάζονται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνερ-

γασίας και επικοινωνίας και οµαδικό πνεύµα, καθώς ο 

Μηχανολόγος Μηχανικός συχνά αποτελεί µέλος µιας οµά-

δας εργασίας. Έφηβοι/ες, οι οποίοι/ες διαθέτουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά θα µπορούν να εξετάσουν την προοπτική 

σταδιοδροµίας στην ειδικότητα της Γενικής Μηχανολογίας.

Ο/η επαγγελµατίας στην ειδικότητα αυτή έχει τη δυνατότη-

τα να ασχολείται µε το σχεδιασµό της δοµής και της λει-

τουργίας, καθώς και µε τη διαχείριση της λειτουργίας σύγ-

χρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστηµάτων. 

Τι είναι η Γενική Μηχανολογία;

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας, 

όταν απασχολείται στον τοµέα της παραγωγής, µελετά 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση και προ-

τείνει µέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Επίσης, έχει την 

ευθύνη του συντονισµού των εργασιών για την υλοποίηση 

των µελετών και εισηγήσεών του. 

Όταν εργάζεται στον τοµέα της διοίκησης εκπονεί µελέ-

τες για την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και 

του εργατικού δυναµικού της µονάδας, εισάγοντας νέες 

µεθόδους στην οργάνωση της επιχείρησης, την παραγω-

γική διαδικασία και την αξιοποίηση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού της. Επίσης, είναι υπεύθυνος/η για τον εντο-

πισµό των προβληµάτων παραγωγής και διακίνησης των 

προϊόντων και για τη διαµόρφωση προτάσεων για επίλυσή 

τους. 

Η υπευθυνότητα είναι ένα από τα κύρια γνωρίσµατα του 

επαγγέλµατος του/της Μηχανικού Παραγωγής, καθώς 

από τις δικές του µελέτες εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η 

βιωσιµότητα και το µέλλον µιας επιχείρησης. Η δουλειά 

του/της απαιτεί, επίσης, συστηµατικότητα, συνέπεια και 

ακρίβεια. Μέσα στο πλαίσιο του επαγγέλµατος θεωρείται 

απαραίτητο να ενηµερώνεται συνεχώς για τις νεότερες τε-

χνολογικές εξελίξεις και τις µεθόδους οργάνωσης παρα-

γωγής, να µελετά τα νέα συστήµατα και να είναι σε θέση να 

εξηγεί αναλυτικά τη λειτουργία τους. 

Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει µαθηµατική και υπολογιστι-

κή ικανότητα, τεχνική αντίληψη και κατάρτιση, ικανότητα 

στο σχεδιασµό, οµαδικό πνεύµα και ικανότητα συνεργα-

σίας και επικοινωνίας µε τους συναδέλφους του. 

Ο προγραµµατισµός, η επαγωγική σκέψη και οι διοικητι-

κές ικανότητες για την οργάνωση και τη ∆ιεύθυνση του 
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Τεχνικού Προσωπικού είναι απαραίτητα για την επιτυχή 

εκτέλεση του έργου του. 

Ποια είναι η σηµασία της Γενικής 
   Μηχανολογίας στην Κύπρο; 

Η ανταγωνιστικότητα στον τοµέα παραγωγής καθώς και 

η ανάγκη βελτίωσης των παραγωγικών µεθόδων, καθι-

στούν το επάγγελµα του Μηχανικού Παραγωγής και ∆ι-

οίκησης αρκετά σηµαντικό, µε αποτέλεσµα οι προοπτικές 

απασχόλησης να είναι αρκετά καλές.

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας 

µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ’ ένα ευρύ φάσµα 

επιχειρήσεων στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. 

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας 

εργάζεται στον ∆ηµόσιο Τοµέα σε υπουργεία, δηµόσιες 

υπηρεσίες, οργανισµούς. Στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να 

εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες, σε µεγάλες βιοµηχανικές 

µονάδες και σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις και ορ-

γανισµούς. Μπορεί, ακόµα, να απασχοληθεί ως καθηγη-

τής/τρια στην εκπαίδευση ή ως ελεύθερος/η επαγγελµα-

τίας διατηρώντας δικό του τεχνικό γραφείο.

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας 

δουλεύει συνήθως σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γρα-

φείου και µε ωράρια που καθορίζονται από το είδος, ή 

τον φόρτο εργασίας του. Μερικές φορές χρειάζεται να 

µετακινείται στους χώρους παραγωγής, όπου επικρατεί 

θόρυβος, ένταση, άγχος και σωµατική κούραση. Εργά-

ζεται ατοµικά κατά την εκπόνηση των µελετών, αλλά και 

οµαδικά κατά την υλοποίησή τους, συνεργαζόµενος µε τα 

στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης.

Ένας/µία απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολο-

γίας εργάζεται µε επιστηµονικό τρόπο, σχεδιάζοντας και 

εφαρµόζοντας µεθόδους που σκοπεύουν στη βελτίωση 

της παραγωγής και στην καλύτερη αξιοποίηση του εργα-

τικού δυναµικού µιας επιχείρησης. Ο/η απόφοιτος της ει-

δικότητας Γενικής Μηχανολογίας χρειάζεται να διαθέτει 

πολύ καλές γνώσεις µηχανολογίας, σχεδιασµού και βιο-

µηχανικής παραγωγής, καθώς και διοικητικές και οργα-

νωτικές ικανότητες. Η συνεχής ενηµέρωση για τις νέες 

µεθόδους παραγωγής, τα συστήµατα διοίκησης και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις είναι απαραίτητη για τον απόφοιτο 

της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας.

Η Ειδικότητα της Γενικής Μηχανολογίας        
   στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της Ειδικότητας στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη τα-

λαντούχων µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα 

από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα απο-

κτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλο-

γοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. 

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµα-

τα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού και 

µηχανολογικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, σχεδίασης 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα, θα προσφέρουν 

στους απόφοιτους ολοκληρωµένες επιστηµονικές και 

τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται µε την 

ειδικότητα.

Σπουδές στον τοµέα της Μηχανολογίας

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και 

σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του/της, νοου-

µένου ότι πληροί τους Περιορισµούς Πρόσβασης για 

εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.

• να γίνει δεκτός/η σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Γενική Μηχανολογία
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική Επιστήµη

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Μηχανική Επιστήµη είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες, να αποκτήσουν τεχνολογικές 

γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση απλών προβληµάτων στη θεµατική περιοχή της Βασικής 

Μηχανικής Επιστήµης, ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/ές :

α) Να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές της Βασικής 

Μηχανικής Επιστήµης

β) Να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης,   συντήρησης και 

επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων στη 

θεµατική περιοχή της Βασικής Μηχανικής Επιστήµης

ΣΤΟΧΟΙ

1. Απόκτηση Γνώσης, ώστε να είναι σε θέση να:

α) Να αναφέρουν βασικές έννοιες (φυσικά µεγέθη, εξαρτήµατα, εργαλεία, όργανα-εξοπλισµό)

β) Να προσδιορίζουν βασικά τεχνολογικά µεγέθη µελετώντας τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια,  οδηγίες  

εγκατάστασης,   συντήρησης και επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα

2. Απόκτηση ∆εξιότητας, ώστε να είναι σε θέση να:

α) Να επιλέγουν, να ταξινοµούν σε πίνακες και να κάνουν απλούς υπολογισµούς για να λύσουν απλά 

προβλήµατα και να συγκροτήσουν απλές τεχνικές εκθέσεις

3. Απόκτηση Ικανότητας, ώστε να είναι σε θέση να:

α) Να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να επιλύουν οι ίδιοι, µε τη βοήθεια έντυπων 

οδηγιών και κατευθύνσεων, πρακτικά προβλήµατα

β) Να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να καθοδηγούν άλλους, µε τη βοήθεια έντυπων 

οδηγιών και κατευθύνσεων, προς την επίλυση πρακτικών προβληµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Εισαγωγή στο µάθηµα Μηχανική Επιστήµη – Ορισµοί

2. Συστήµατα Μονάδων Μέτρησης

3. Στατική

4. ∆οκοί

5. Τριβή

6. Έργο και ενέργεια – Ισχύς – Βαθµός απόδοσης – Απλές µηχανές

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Γενική Μηχανολογία
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Γενική Μηχανολογία
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο ΕΡΓ.

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του µαθήµατος  Τεχνικό Σχέδιο είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες στη γραφική επικοινωνία, έτσι ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/ές :

α) Να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές του Τεχνικού 

Σχεδίου

β) Να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης, συντήρησης και 

επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Απόκτηση Γνώσης, ώστε να είναι σε θέση να:

α) Να αναγνωρίζουν, να κατονοµάζουν και να χρησιµοποιούν σωστά τα όργανα σχεδίασης και τα διάφορα υλικά 

σχεδίασης

β) Να κατονοµάζουν τα διάφορα συστήµατα προβολών σχεδίασης και να διακρίνουν τις διαφορές µεταξύ τους

2. Απόκτηση ∆εξιότητας, ώστε να είναι σε θέση να:

α) Να σχεδιάζουν βασικές γεωµετρικές κατασκευές που είναι απαραίτητες για την ειδικότητά τους

β) Να διακρίνουν τις διαφορές µεταξύ των διάφορων συστηµάτων  προβολών σχεδίασης και να σχεδιάζουν τα 

διάφορα είδη προβολών στο Σχέδιο της ειδικότητάς τους

3. Απόκτηση Ικανότητας, ώστε να είναι σε θέση να:

α) Να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να αξιοποιούν τα διάφορα είδη προβολών στο 

Σχέδιο της ειδικότητάς τους για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων

β) Να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να καθοδηγούν άλλους, µε τη βοήθεια έντυπων 

οδηγιών και κατευθύνσεων, προς την επίλυση πρακτικών προβληµάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Εισαγωγή – Σκοπός του Σχεδίου – Το Σχέδιο ως διεθνής γλώσσα γραφικής επικοινωνίας

2. Όργανα και υλικά σχεδίασης

3. Γραµµές – Γράµµατα – Αριθµοί

4. Γεωµετρικές κατασκευές

5. ∆ιαστάσεις

6. Κλίµακες

7. Προβολές - Συστήµατα προβολών – Σύγκριση Συστηµάτων προβολών

8. Τοµές Στερεών και Βιοµηχανικών Στοιχείων
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολογικές Εγκαταστάεις Κτιρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Τα κτήρια γενικότερα είναι ένας µεγάλος τοµέας οικονο-

µικής δραστηριότητας και ειδικότερα στη Κύπρο πολλές 

χιλιάδες επαγγελµατίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

αυτό. Ένας από τους κύριους συντελεστές της ορθής, 

συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας µιας οικοδοµής 

είναι οι µηχανολογικές της εγκαταστάσεις. 

Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων εδράζονται 

πάνω σε δύο πυλώνες: Ο ένας πυλώνας είναι η µελέτη, 

σχεδιασµός και επίβλεψη της εγκατάστασης και ο άλλος 

είναι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της. Με το 

πρώτο τµήµα καταπιάνεται ο Μελετητής Μηχανολόγος 

Μηχανικός και προϋποθέτει πανεπιστηµιακή κατάρτιση. 

Η ειδικότητα  προσφέρεται στη Θεωρητική Κατεύθυνση 

και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 

2016-2017 στις περισσότερες Τεχνικές Σχολές της Κύ-

πρου.

Τι είναι οι Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις        
   Κτηρίων;

Σηµαντικό µέρος των κτηρίων είναι οι µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, οι οποίες ταξινοµούνται στις πιο κάτω κα-

τηγορίες :

υδραυλική εγκατάσταση: Η εγκατάσταση αυτή προµη-

θεύει το κτήριο µε τις απαραίτητες ποσότητες πόσιµου νε-

ρού, κρύου νερού χρήσης, ζεστού νερού χρήσης καθώς 

και νερού για χρήση στους κήπους.

εγκατάσταση των συστηµάτων αποχέτευσης: Τα συ-

στήµατα αυτά διασφαλίζουν τη συλλογή, αποµάκρυνση 

και επεξεργασία των ακαθάρτων νερών, των λυµάτων και 

των όµβριων υδάτων. 

εγκατάσταση συστηµάτων θέρµανσης: Μέσω των συ-

στηµάτων αυτών, κεντρικών ή τοπικών, εξασφαλίζεται η 

θέρµανση των κτηρίων ώστε τον χειµώνα να δηµιουργεί-

ται στους κλειστούς χώρους άνετο και υγιεινό περιβάλ-

λον. 

εγκαταστάσεις κλιµατισµού: Οι εγκαταστάσεις αυτές 

δηµιουργούν συνθήκες άνεσης εντός των κτηρίων ρυθ-

µίζοντας τη θερµοκρασία, υγρασία καθώς και τα άλλα χα-

ρακτηριστικά του αέρα όλες τις εποχές του έτους. 

εγκαταστάσεις αερισµού και εξαερισµού: Η ποιότητα 

του εσωτερικού αέρα διασφαλίζεται µέσω της απόρριψης 

του µολυσµένου αέρα στο περιβάλλον και την προσαγω-

γή φρέσκου νωπού αέρα, είτε µε φυσικό είτε µε µηχανικό 

τρόπο. 

συστήµατα πυρόσβεσης: Τα συστήµατα αυτά στοχεύουν 

στην εξασφάλιση των κτηρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

εγκατάσταση φυσικού αερίου: Το φυσικό αέριο είναι η 

µορφή ενέργειας που χρησιµοποιείται για θέρµανση και 

για χρήση οικιακών συσκευών. 

εγκατάσταση ανελκυστήρα: Εξασφαλίζει τη µεταφορά 

ατόµων και υλικών σε διάφορα επίπεδα – ορόφους µιας 

οικοδοµής.
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Ποια είναι η σηµασία των Μηχανολογικών        
   Εγκαταστάσεων Κτηρίων στην Κύπρο;

Στον τόπο µας ένας τοµέας που απασχολεί πολλές χιλιά-

δες επαγγελµατιών είναι ο τοµέας των κατασκευών και 

ειδικότερα των οικοδοµών, είτε αυτές προορίζονται για 

κατοίκηση είτε σαν επαγγελµατική στέγη είτε για άλλο 

σκοπό. Οτιδήποτε κτιστεί, είτε µικρή ή µεγάλη οικοδο-

µή είτε ξενοδοχειακή µονάδα, ακόµα και βιοµηχανική 

µονάδα, περιλαµβάνει απαραίτητα τις Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις όπως έχουν περιγραφεί πιο πάνω. Η πο-

λυπλοκότητα και πολυποικιλότητα των εγκαταστάσεων 

αυτών προϋποθέτει υψηλή επαγγελµατική κατάρτιση των 

εργαζοµένων στο τοµέα αυτό. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής των κτηρίων 

ένα δυναµικό µοντέλο λειτουργίας που επιβάλλει συνεχή 

έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση. Οι καταρτι-

σµένοι Τεχνικοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρί-

ων απασχολούνται συνεχώς µε τις εγκαταστάσεις αυτές 

από το πρώτο στάδιο σχεδιασµού µιας οικοδοµής µέχρι 

και την τελευταία ηµέρα της ζωής της. Οι µεγάλες κτηρια-

κές εγκαταστάσεις όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα νοσοκο-

µεία, τα εργοστάσια κλπ απασχολούν µόνιµο προσωπικό 

που σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να είναι πολυάριθµο.

Η ειδικότητα Μηχανολογικών                   
   Εγκαταστάσεων Κτηρίων

Σκοπός της ειδικότητας των Μηχανολογικών Εγκαταστά-

σεων Κτηρίων στη ΜΤΕΕ είναι η κατάρτιση µαθητών και 

µαθητριών, οι οποίοι, µέσα από το συγκεκριµένο πρό-

γραµµα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπό-

βαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαί-

δευση και να καταστούν πτυχιούχοι επαγγελµατίες στις 

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων. Το Πρόγραµµα 

περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά 

και στάσεων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί-

πεδο, σε όλες τις κατηγορίες των Μηχανολογικών Εγκα-

ταστάσεων Κτηρίων, εµπλουτισµένες µε γνώσεις και σε 

άλλα συναφή θέµατα όπως Τεχνικό Σχέδιο, Ηλεκτρολο-

γία, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Επιχειρηµατικότητα, Λογι-

στική και άλλα.

Σπουδές στον τοµέα των Μηχανολογικών     
   Εγκαταστάσεων Κτηρίων

Τα πανεπιστήµια στις περισσότερες χώρες που προσφέ-

ρουν σπουδές στον κλάδο της Μηχανολογίας περιλαµ-

βάνουν την ειδικότητα που ασχολείται µε τη Θέρµανση, 

τη Ψύξη και τον Αερισµό. Την ειδικότητα αυτή µπορούν να 

ακολουθήσουν οι απόφοιτοι/ες της Θεωρητικής Κατεύ-

θυνσης µετά από επιτυχείς διαδικασίες. Πτυχιούχοι στην 

ειδικότητα αυτή µπορούν να εργαστούν σαν Μελετητές, 

σε εταιρείες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 

σαν επιβλέποντες, σε άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές υπηρε-

σίες όπως δήµοι, συµβούλια υδατοπροµήθειας αλλά και 

σε ξενοδοχειακές µονάδες ως αρχιµηχανικοί στο τµήµα 

συντήρησης. 

Οι ακαδηµαϊκές σπουδές για την ειδικότητα που ασχολεί-

ται µε τη θέρµανση, ψύξη και αερισµό µπορεί να φτάσουν 

µέχρι και τον διδακτορικό τίτλο, καλύπτοντας πολύ εξει-

δικευµένα θέµατα, όπως η εφαρµογή νέων τεχνολογιών 

που στοχεύουν στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια 

καθώς και βελτίωση των µεθόδων και υλικών των µηχα-

νολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων σε σχέση µε το περι-

βάλλον.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολογικές Εγκαταστάεις Κτιρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εγαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/τριες να κατανοήσουν τη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται σήµερα 

σε κτήρια, καθώς και η απόκτηση πρακτικών γνώσεων, τεχνικών και στάσεων όσο αφορά στις υδραυλικές 

εγκαταστάσεις κτηρίων.

• να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικές, 

εγκαταστάσεις.

• να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη, στους τοµείς της εγκατάστασης, συντήρησης 

και επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για υδραυλικές, εγκαταστάσεις. 

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος αυτού, οι µαθητές/τριες θα 

αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, σχετικά µε:

• Τον σωστό και ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων, των οργάνων, των συσκευών, των µηχανηµάτων και 

των υλικών  που χρησιµοποιούνται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις κτηρίων.

• Την επιλογή των πιο κατάλληλων, από οικονοµική, κατασκευαστική και περιβαλλοντική άποψη υλικών, για 

την εκτέλεση υδραυλικών   εγκαταστάσεων

• Την κοστολόγηση εργασιών επιθεώρησης, ελέγχου και συντήρησης υδραυλικών  εγκαταστάσεων.

• Τη δηµιουργία και διατήρηση αρχείου φακέλων µε σχέδια και τεχνικούς καταλόγους, που σχετίζονται 

σχετικές µε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις κτηρίων.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Υδραυλική εγκατάσταση. Η εγκατάσταση αυτή προµηθεύει το κτήριο µε τις απαραίτητες ποσότητες πόσιµου 

νερού, κρύου νερού χρήσης, ζεστού νερού χρήσης καθώς και νερού για χρήση στους κήπους. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο αποκτούνται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές µε το νερό, την επεξεργασία του νερού, τις 

σωληνώσεις και τον τρόπο συναρµολόγησης τους που χρησιµοποιούνται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα 

συστήµατα παροχής πόσιµου και κρύου νερού και τα συστήµατα ζεστού νερού χρήσης, τους θερµοσίφωνες και 

τα συστήµατα ηλιακών θερµοσιµφώνων.

Εγκατάσταση των συστηµάτων αποχέτευσης. Τα συστήµατα αυτά διασφαλίζουν την συλλογή, αποµάκρυνση και 

επεξεργασία των ακαθάρτων νερών, των λυµάτων και των όµβριων υδάτων.

Μέσα σε αυτό τα πλαίσιο αποκτούνται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές µε τα διάφορα συστήµατα 

αποχετεύσεων, τους τρόπους και την τεχνική της εγκατάστασης των σωληνώσεων αποχέτευσης, τα είδη υγιεινής 

και τους τρόπους εγκατάστασής τους, καθώς και τα ατοµικά και κεντρικά συστήµατα επεξεργασίας των λυµάτων.

Συστήµατα πυρασφάλειας. Τα συστήµατα αυτά στοχεύουν στην εξασφάλιση των κτιρίων σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. Κύρια έµφαση δίνεται στην θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα συστήµατα πυρόσβεσης όπως 

ξηρής και υγρής στήλης, καταιονητήρες, τηλικτήρες  και πυροσβεστήρες.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολογικές Εγκαταστάεις Κτιρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολογικές Εγκαταστάεις Κτηρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες της Β΄ τάξης να αποκτήσουν τεχνολογικές 

γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για τις εγκαταστάσεις και ta συστήµατα θέρµανσης, ώστε να τους/τις καταστήσει 

ικανούς/νές να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές για 

τις θερµικές εγκαταστάσεις και συστήµατα κτηρίων.

Επίσης να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη, στους τοµείς της εγκατάστασης, συντήρησης 

και επιδιόρθωσης µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για τις θερµικές εγκαταστάσεις και 

συστήµατα στα κτίρια.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος αυτού, οι µαθητές/τριες θα αποκτήσουν 

τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, σχετικά µε:

• Τον σωστό και ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων, των οργάνων, των συσκευών, των µηχανηµάτων και 

των υλικών που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα θέρµανσης κτιρίων.

• Την επιλογή των καταλληλότερων από οικονοµική, κατασκευαστική και περιβαλλοντική άποψη  υλικών, για 

την εκτέλεση  εγκαταστάσεων θέρµανσης.

• Την κοστολόγηση εργασιών επιθεώρησης, ελέγχου, ρύθµισης και περιοδικής προληπτικής συντήρησης  

εγκαταστάσεων και συστηµάτων θέρµανσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συστήµατα  θέρµανσης

Τοπική Θέρµανση, Κεντρική Θέρµανση

Συστήµατα Κεντρικών Θερµάνσεων µε νερό

Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και έλεγχος των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης µε νερό  

Κύρια Μέρη Κεντρικών Θερµάνσεων µε νερό
Λέβητες, Καυστήρες, Κυκλοφορητές – Αντλίες, Θερµαντικά σώµατα, Μηχανοστάσιο κεντρικής θέρµανσης

Συστήµατα αυτοµατισµών, λειτουργίας, ελέγχου και ασφάλειας των κεντρικών θερµάνσεων

Συστήµατα κεντρικών θερµάνσεων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Συνδυασµένα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού για οικιακή χρήση

Υπολογισµοί θερµικών απωλειών χώρου και επιλογή επιµέρους υλικών  κεντρικής θέρµανσης

Εγκαταστάσεις καυσίµων υλικών:

Εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων

Εγκαταστάσεις υγραερίου (L.P.G)
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Το επάγγελµα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, µεθοδικό-

τητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Ο δυναµισµός, η συνέπεια 

και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για 

την άσκηση του επαγγέλµατος, όπως επίσης χρειάζονται 

διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επι-

κοινωνίας και οµαδικό πνεύµα. Ο δυναµισµός, η συνέπεια 

και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για 

την άσκηση του επαγγέλµατος, όπως επίσης χρειάζονται 

διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επι-

κοινωνίας και οµαδικό πνεύµα, καθώς ο µηχανολόγος 

µηχανικός συχνά αποτελεί µέλος µιας οµάδας εργασίας. 

Έφηβοι µε επινοητικότητα και κριτική σκέψη θα πρέπει να 

εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας στην ειδικότητα 

Μηχανοκίνητα Οχήµατα – Ηλεκτρολογία Οχηµάτων. Οι 

επαγγελµατίες στον τοµέα αυτό έχουν τη δυνατότητα να 

ασχολούνται µε εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων 

των µηχανισµών και συστηµάτων του αυτοκινήτου καθώς 

και εργασίες διάγνωσης / ανεύρεσης βλαβών και ελέγχου 

καλής λειτουργίας όλων των συστηµάτων κάθε τύπου αυ-

τοκινήτου.

Μηχανοκίνητα Οχήµατα                                          
   – Ηλεκτρολογία Οχηµάτων

Η Μηχανική – Ηλεκτρολογία Οχηµάτων σαν επαγγελµα-

τική απασχόληση εξελίχθηκε και εξελίσσεται σύµφωνα 

µε την τεχνολογική εξέλιξη του αυτοκινήτου.

Η επαγγελµατική προοπτική του Μηχανικού – Ηλεκτρο-

λόγου Οχηµάτων είναι συνδεδεµένη µε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις που αφορούν, κυρίως στον ηλεκτρονικό έλεγχο 

και τη διάγνωση των συστηµάτων του αυτοκινήτου καθώς 

και τους εναλλακτικούς τρόπους κίνησης των αυτοκινή-

των (Ηλεκτρικά, Υβριδικά, Υγραέριο, Κυψέλες υδρο-

γόνου, κ.ά.). Σήµερα, είναι απαραίτητο ο Μηχανικός – 

Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων να αποκτήσει και γνώσεις των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων των οχηµάτων 

για να είναι σε θέση να καλύπτει όλο το φάσµα εργασιών 

επισκευής και συντήρησης ενός οχήµατος.

Η σηµασία της ειδικότητας Μηχανοκίνητα Οχή-
µατα - Ηλεκτρολογία Οχηµάτωνστην Κύπρο

Η ειδικότητα Μηχανοκίνητα Οχήµατα – Ηλεκτρολογία 

Οχηµάτων είναι το βασικό επάγγελµα, στο οποίο πρέπει 

να στηρίζονται οι οποιεσδήποτε µελλοντικές εξειδικεύ-

σεις του επαγγέλµατος, λόγω τεχνολογικών εξελίξεων 

και εφαρµογών στο αυτοκίνητο. 

Η σύγχρονη εξέλιξη του αυτοκινήτου επιβάλει συνεχή 

ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των συστηµάτων. Εποµένως, 

µόνο ο Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων έχει τη 

δυνατότητα του πλήρους ελέγχου όλων των συστηµάτων 

του αυτοκινήτου.

Ο Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων µπορεί να προ-

σφέρει τις υπηρεσίες του σ’ ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσε-

ων στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. 
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Η εφαρµογή και λειτουργία πολλών ηλεκτρονικών συστη-

µάτων στο σύγχρονο αυτοκίνητο δηµιουργούν την τάση 

επιµόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και την δηµιουργία 

µεγάλης προοπτικής απασχόλησης στις νέες τεχνολογίες.

Ο Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων µπορεί να απα-

σχοληθεί στους ακόλουθους τοµείς:

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόµενες µε 

την επισκευή, συντήρηση και διάγνωση αυτοκινήτων 

(Συνεργεία)

• επιχειρήσεις εµπορίας (αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, 

ειδών), σχετιζόµενες µε το αυτοκίνητο

• επιχειρήσεις µετατροπών / βελτιώσεων κινητήρων 

και συστηµάτων οχηµάτων

• υπηρεσίες και οργανισµούς τεχνικού ελέγχου οχη-

µάτων (ΚΤΕΟ)

• αυτοκινητοβιοµηχανίες

• υπουργεία, κρατικούς και ηµικρατικους οργανισµούς 

και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης

• ελεύθερος/η επαγγελµατίας

• στην εκπαίδευση

Η ειδικότητα Μηχανοκίνητα Οχήµατα                                   
   – Ηλεκτρολογία Οχηµάτων στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της Ειδικότητας στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη τα-

λαντούχων µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα 

από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα απο-

κτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλογοι 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αυτοκινήτων. 

Η τριβή, µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης, µε θέµατα 

έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, µηχανολογικού 

σχεδίου, ηλεκτρικού σχεδίου αυτοκινήτου, διάγνωσης 

βλαβών και άλλα, προσφέρουν στους/στις απόφοιτους 

ολοκληρωµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε 

όλο το φάσµα που σχετίζεται µε την ειδικότητα.

Σπουδές στον Τοµέα των Μηχανοκίνητων
Οχηµάτων– Ηλεκτρολογίας Οχηµάτων

Ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο προσφέρουν ευρεία επι-

λογή εκπαιδευτικών διαδροµών για τους/τις φοιτητές/

τριες Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας Οχηµάτων. Ένας Πα-

νεπιστηµιακός Τίτλος στον τοµέα της Μηχανικής – Ηλε-

κτρολογίας Οχηµάτων προσφέρει στους/στις φοιτητές/

τριες µια ισχυρή ακαδηµαϊκή βάση στον σχεδιασµό και 

την τεχνολογική εξέλιξη των οχηµάτων. Οι φοιτητές/τριες 

ολοκληρώνουν συνήθως το πρόγραµµα σπουδών τους 

µε ένα ισχυρό πορτοφόλιο, το οποίο αποδεικνύει τα επι-

τεύγµατα και τις δεξιότητές τους.

Ο/η απόφοιτος στην ειδικότητα Μηχανικής – Ηλεκτρολο-

γίας Οχηµάτων µπορεί:

• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας στον/

στην κλάδο/ειδικότητά του/της.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε 

άλλους τοµείς, πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς 

του/της, νοουµένου ότι πληρεί τους Περιορισµούς 

Πρόσβασης για εισαγωγή στην Aνώτερη και Aνώτα-

τη Eκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Nόµο Περί Παγκύ-

πριων Eξετάσεων. 

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανοκίνητα Οχήµατα - Ηλεκτρολογία Οχηµάτων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων Ι 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων I είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες της 

Α΄ τάξης να αποκτήσουν γενικές τεχνολογικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες αναφορικά µε το αυτοκίνητο, 

ώστε να σχηµατίσουν µια γενική εικόνα για το αντικείµενο της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης, το οποίο τους/τις βοηθήσει στη Β΄ και Γ΄ τάξη και θα τους/τις εφοδιάσει  µε το αναγκαίο 

ειδικό επιστηµονικό υπόβαθρο στη θεµατική περιοχή της Ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχηµάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος, οι µαθητές/τριες θα πρέπει:

• να γνωρίσουν τη διάταξη των βασικών µερών και συστηµάτων του αυτοκινήτου

• να κατανοήσουν τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων µερών και συστηµάτων του 
αυτοκινήτου

• να εξασκηθούν στην εφαρµογή θεωρητικών τεχνολογικών γνώσεων της Τεχνολογίας Αυτοκινήτων σε 
πρακτικές εφαρµογές στο εργαστήριο αυτοκινήτων

• να εξοικειωθούν µε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής που οφείλουν τηρούν στο 

εργαστήριο µηχανικής αυτοκινήτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων

2. Μέτρα ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονοµίας 

3. Μηχανοκίνητα οχήµατα

4. Κινητήριες µηχανές

5. ∆ίκυκλα και θαλάσσια σκάφη

6. Καύσιµα µηχανών εσωτερικής καύσης

7. Λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης

8. Βασικά στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών

9. Στοιχεία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων του αυτοκινήτου

10. Συµβολικές παραστάσεις και κωδικοί αριθµοί των ακροδεκτών

11. Όργανα ελέγχου και βλάβες ηλεκτρικών κυκλωµάτων

12. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

13. Σύστηµα φόρτισης

14. Συσσωρευτής (µπαταρία)

15. Σύστηµα εκκίνησης

16. Σύστηµα φωτισµού

17. Ηλεκτρική εγκατάσταση αυτοκινήτου.
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων ΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων ΙΙ είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες, να 

αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση απλών προβληµάτων στη θεµατική 

περιοχή της Τεχνολογίας Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/νές:

• να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές της 

Τεχνολογίας Μηχανοκινήτων Οχηµάτων

• να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης,   συντήρησης και 

επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων 

στη θεµατική περιοχή της Τεχνολογίας Μηχανοκινήτων Οχηµάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος αυτού, οι µαθητές/ριες θα 

πρέπει:

2. να γνωρίσουν τη διάταξη των βασικών µερών και συστηµάτων του αυτοκινήτου

3. να κατανοήσουν τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων µερών και συστηµάτων του 

αυτοκινήτου

4. να εξασκηθούν στην εφαρµογή θεωρητικών τεχνολογικών γνώσεων της Τεχνολογίας Αυτοκινήτων σε 

πρακτικές εφαρµογές στο εργαστήριο αυτοκινήτων

5. να εξοικειωθούν µε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής που πρέπει να τηρούν στο 

εργαστήριο µηχανικής αυτοκινήτων.

6. να κατανοούν και να περιγράφουν τη διάταξη και τη λειτουργία των µερών:

- Των βενζινοµηχανών και πετρελαιοµηχανών

- Των βασικών στοιχείων ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών του αυτοκινήτου

- Των συστηµάτων ελέγχου εκποµπής καυσαερίων  

7. να κατανοούν και να εφαρµόζουν βασικά στοιχεία υπολογισµών στα αυτοκίνητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Τετράχρονη βενζινοµηχανή Otto

2. Κατασκευή της τετράχρονης πετρελαιοµηχανής Diesel – Κύρια µέρη

3. Συστήµατα υπερπλήρωσης

4. Συστήµατα ελέγχου εκποµπής καυσαερίων (ρίπων) βενζινοµηχανής και πετρελαιοµηχανής.



ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

26

Το επάγγελµα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, µεθοδικό-

τητα και ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Ο δυναµισµός, η συνέ-

πεια και η πρακτική σκέψη είναι, επίσης, θετικά προσόντα 

για την άσκηση του επαγγέλµατος. Ταυτόχρονα χρειάζο-

νται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και 

επικοινωνίας και οµαδικό πνεύµα. Έφηβοι/ες µε δηµιουρ-

γικότητα, επινοητικότητα και δυναµισµό θα µπορούν να 

εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας στην ειδικότητα 

της Παραγωγής και ∆ιανοµής Ενέργειας/ Φυσικού αερί-

ου. 

Με την ανακάλυψη εκµεταλλεύσιµων ποσοτήτων φυ-

σικού αερίου στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονοµική 

Ζώνη δηµιουργούνται νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον 

τόπο µε απώτερο σκοπό τη διοχέτευση και εκµετάλλευση 

αυτού του φυσικού πόρου, ούτως ώστε να αποτελέσει µια 

από τις κύριες πηγές ενέργειας στην Κύπρο. Η υλοποίη-

ση αυτού του σκοπού αναµένεται να δηµιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, 

Παράλληλα θα αναπτυχθούν επαγγέλµατα συναφή µε 

την εκµετάλλευση του φυσικού αερίου και των πετρελαι-

οειδών, τα οποία µέχρι πρόσφατα απουσίαζαν από την 

κυπριακή αγορά. 

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-

παίδευσης (∆ΜΤΕΕ) αποφάσισε τη δηµιουργία της νέας 

αυτής ειδικότητας λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω 

αναφερθέντα. Ο Κλάδος λειτούργησε για πρώτη φορά 

κατά την χρονιά 2016-2017 στις περισσότερες Τεχνικές 

Σχολές της Κύπρου. 

   Τι είναι η Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας  
   / Φυσικού Αερίου;

Ο/η τεχνικός της ειδικότητας της Παραγωγής και ∆ιανοµής 

Ενέργειας/ Φυσικού αερίου είναι ένας/µια ειδικευµένος τεχνι-

κός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται µε τη µελέτη, 

εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων 

καυσίµων, καθώς και µε τη διανοµή, µεταφορά και ποιοτικό 

έλεγχο αυτών.

Ο/η τεχνικός της ειδικότητας ασχολείται µε τη µελέτη και εγκα-

τάσταση δικτύων φυσικού αερίου και υγραερίου, για οικιακή, 

επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση. Ακόµα, ασχολείται µε 

την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών καύ-

σης, όπως λέβητες, καυστήρες, κουζίνες, που χρησιµοποι-

ούνται σε σπίτια αλλά και σε χώρους µαζικής εστίασης (στρα-

τώνες, νοσοκοµεία, κατασκηνώσεις). Επιπρόσθετα, έχει την 

ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του φυσικού αερίου ως εναλ-

λακτικού καυσίµου κίνησης αυτοκινήτων και φορτηγών. Τέ-

λος, ο/η τεχνικός της ειδικότητας εξηγεί στους/στις χρήστες 

των συσκευών τεχνικά θέµατα που αφορούν στη λειτουργία 

τους και τους ενηµερώνει για όλους τους πιθανούς κινδύνους 

που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της λανθασµένης χρήσης 

τους.

Ο/η τεχνικός χρησιµοποιεί συσκευές ανάλυσης καύσης, µη-

χανολογικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία επεξεργασίας σωλή-

νων, φορητές συσκευές οξυγόνου και ειδικά µέσα προστασί-

ας, όπως φόρµες, µάσκες, ειδικά γυαλιά και παπούτσια.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας/ Φυσικού Αερίου
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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Ποια είναι η σηµασία της Παραγωγής        
   και ∆ιανοµής Ενέργειας/Φυσικού Αερίου     
   στην Κύπρο; 

Οι ασφαλείς και καλά οργανωµένες εγκαταστάσεις φυσι-

κού αερίου συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλο-

ντος και την εξοικονόµηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό το 

επάγγελµα του/της τεχνικού της ειδικότητας είναι πάρα 

πολύ σηµαντικό.

Η εργασία του/της τεχνικού της ειδικότητας απαιτεί υπευ-

θυνότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια και ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ατυχηµάτων από πιθανή διαρροή αερί-

ων. Ο/η τεχνικός της ειδικότητας χρειάζεται να διαθέτει 

υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, ικανότητα αντίλη-

ψης του χώρου, σωµατική υγεία και αντοχή, καθώς και 

επιδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις των χεριών και των δα-

κτύλων. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτική και 

αναλυτική σκέψη, επινοητικότητα και κοινωνική δεξιότητα

Οι προοπτικές απασχόλησης των επαγγελµατιών της ειδι-

κότητας εµφανίζονται θετικές, λόγω της αναµενόµενης 

µελλοντικής εγκατάστασης δικτύου διανοµής φυσικού 

αερίου στην Κύπρο και της αναµενόµενης λειτουργίας 

του στο εγγύς µέλλον, καθώς επίσης και εξαιτίας της ευ-

ρείας εφαρµογής του αερίου καύσης στον επαγγελµατι-

κό και τον βιοµηχανικό τοµέα.

Ο τεχνικός της ειδικότητας µπορεί να εργαστεί σε κοινω-

φελείς οργανισµούς, σε βιοµηχανίες, σε εταιρείες µελέ-

της, εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης δικτύων, 

σε επιχειρήσεις εµπορίας, συντήρησης και επισκευής συ-

σκευών καύσης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, καθώς 

και ως ελεύθερος/η επαγγελµατίας.

Ο/η τεχνικός της ειδικότητας εργάζεται µε προσοχή και 

υπευθυνότητα και χρειάζεται να διαθέτει επινοητικότητα, 

αντιληπτική ικανότητα και επιδεξιότητα στους λεπτούς χει-

ρισµούς. 

Ο/η τεχνικός της ειδικότητας µπορεί να ασχοληθεί µε την 

µελέτη, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση δικτύων αε-

ρίων καυσίµων και ανάλογων συσκευών και εξοπλισµού, 

στον οικιακό, επαγγελµατικό και βιοµηχανικό τοµέα.

Η ειδικότητα της Παραγωγής και ∆ιανοµής  
   Ενέργειας/ Φυσικού αερίου στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας αυτής στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδει-

ξη ταλαντούχων µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, 

µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα 

αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτή-

των και ικανοτήτων, ώστε να µπορέσουν να εξασκήσουν 

το επάγγελµα µε επιτυχία. 

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης µε θέµα-

τα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού και 

µηχανολογικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, σχεδίασης 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα, θα προσφέρουν 

στους απόφοιτους ολοκληρωµένες επιστηµονικές και 

τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται µε την 

ειδικότητα. 

Σπουδές στον τοµέα της Μηχανολογίας 

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και 

σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του, νοουµένου 

ότι πληροί τους περιορισµούς πρόσβασης για εισα-

γωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύµ-

φωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.

• να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα της Κύπρου ή του εξωτερικού, 

µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και 

τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριµένο εκπαι-

δευτικό ίδρυµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας/ Φυσικού Αερίου
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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• Ηλεκτρικές  Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί

• Ηλεκτρικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες

• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

• Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Ο/η  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απαιτείται να διαθέτει ευ-

συνειδησία, υπευθυνότητα, δυναµισµό, συνέπεια, µεθοδι-

κότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, 

απαραίτητη είναι η δεξιότητα σχεδίασης µέσω ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή. Επιπρόσθετα, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανι-

κός πρέπει να έχει γνώση της νοµοθεσίας που αναφέρε-

ται στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Νέοι που επιζητούν µια 

θέση µε προοπτική στην αγορά εργασίας ή σε Ηµικρατι-

κούς Οργανισµούς, όπως η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 

(ΑΗΚ),  καθώς και τη δυνατότητα, µέσα από τα προσφερό-

µενα αναλυτικά προγράµµατα, περαιτέρω σπουδών οφεί-

λουν να µελετήσουν τις προοπτικές που τους προσφέρει 

η συγκεκριµένη ειδικότητα. Οι επαγγελµατίες Ηλεκτρολό-

γοι Μηχανικοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και 

να διαθέτουν σταθερότητα, µεγάλη ακρίβεια και ικανότη-

τα για συντονισµό κινήσεων. Απαραίτητα προσόντα επί-

σης είναι, το ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους, η επινο-

ητικότητα και ο δυναµισµός. Επιπλέον, χρειάζεται να είναι 

ευσυνείδητοι, συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανά-

ληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις ή προκει-

µένου να αντιµετωπίσουν προβλήµατα τεχνικής φύσεως.

Τέλος, απαραίτητες είναι και η ικανότητα εκτέλεσης 

απλών µαθηµατικών υπολογισµών, η επιδεξιότητα στο 

χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα 

αντίληψης χώρου, µορφών και σχηµάτων. 

Οι δυο ειδικότητες (Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλε-

κτρικές Μηχανές, Αυτοµατισµός και Συστήµατα Ελέγχου) 

µε αρκετά µεγάλη ζήτηση και ικανοποιητική απορρόφηση 

στην αγορά εργασίας καθώς και πολλαπλές ευκαιρίες για 

περαιτέρω σπουδές, έχουν συµπτυχθεί προσφέροντας 

ένα ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρόγραµµα σπουδών 

βασισµένο στις σηµερινές ανάγκες της βιοµηχανίας.

Τι είναι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµα-
τισµοί;

Αναµφισβήτητα, δεν υπάρχει κτήριο ή βιοµηχανική µονά-

δα χωρίς ηλεκτρική εγκατάσταση, γεγονός που αναδει-

κνύει τη σηµασία της εν λόγω ειδικότητας. Μια σωστή, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, ηλεκτρική 

εγκατάσταση θα πρέπει να προσφέρει ασφάλεια στη χρή-

ση του ηλεκτρικού ρεύµατος στην κατοικία, σε δηµόσιους 

χώρους και στη βιοµηχανία. Ο ηλεκτρολόγος ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κτηρίων µε τη µελέτη, επίβλεψη, κατα-

σκευή, έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσε-

ων κτιρίων ή µηχανηµάτων και συσκευών. Συναρµολογεί 

τα διάφορα τµήµατά τους, σύµφωνα µε τα κατασκευαστι-

κά ηλεκτρολογικά σχέδια, και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Επίσης, οι εφαρµογές του αυτοµατισµού βρίσκονται στην 

καθηµερινή ζωή µας καθώς και την βιοµηχανία σε πολύ 

µεγαλύτερη κλίµακα. Η γενικευµένη, λοιπόν, χρήση και 

εφαρµογή του αυτοµατισµού αποδεικνύει την σηµαντικό-

τητα του τεχνολογικού αυτού τοµέα. Ο Ηλεκτρολόγος Μη-

χανικός χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, την οποία 

αποκτά δίνοντας εξετάσεις. Ανάλογα µε το είδος και το µέ-

γεθος της εργασίας που αναλαµβάνει, απαιτείται να έχει και 

την αντίστοιχη άδεια.
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Ποια είναι η σηµασία των Ηλεκτρικών              
   Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών                 
   στην Κύπρο;

Είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι η κινητή-

ριος δύναµη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Ώς εκ 

τούτου, κάθε κοινωνία χρειάζεται ικανούς/ες και ταλα-

ντούχους/ες επαγγελµατίες για να διαχειρισθούν σωστά, 

και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, όλα τα θέ-

µατα που προκύπτουν από τη µελέτη, την κατασκευή και 

τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Η ενασχόληση των µαθητών/ριών µε συστήµατα ελέγχου 

για αυτοµατοποίηση διαδικασιών, που παρουσιάζονται σε 

ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις, αλλά πρωτίστως σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις προσδίδει στη νέα ειδικότη-

τα µια στερεά βάση και προοπτική για µια θέση στην αγο-

ρά εργασίας και συνάµα τη δυνατότητα συνέχισης των 

σπουδών τους. 

Η ένταξη στην ειδικότητα του ηλεκτρονικού τρόπου ελέγ-

χου, µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προ-

γραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών θα βοηθήσει στην 

επίλυση διάφορων προβληµάτων, που συναντούµε σε 

οικιακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

Η ειδικότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις       
   και Αυτοµατισµοί στη ΜΤΕΕ

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης (∆ΜΤΕΕ) έχει αποφασίσει τη δηµιουργία της νέας 

αυτής ειδικότητας, καθώς και τα συστήµατα ελέγχου και 

αυτοµατισµών έγιναν αναπόσπαστο κοµµάτι των ηλεκτρι-

κών εγκαταστάσεων και µε την ολοένα τεχνολογική ανά-

πτυξη, κοµµάτι της καθηµερινότητας µας.

Η ειδικότητα αυτή λειτουργεί από την σχολική χρονιά 

2016-2017 σε όλες τις επαρχίες.

Ο/η Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε την ολοκλήρωση της 

φοίτησής του/της οφείλει να αποκτήσει τα πιο κάτω:

• αναπτυγµένο αίσθηµα ευθύνης.

• ακρίβεια, συγκέντρωσης της προσοχής του/της, 

ηρεµία και συγκέντρωση σ’ αυτό που κάνει, ικανότη-

τα επίλυσης προβληµάτων.

• επιδεξιότητα  και   σταθερτητ α   στις   κινήσεις  των   χεριών.

Σπουδές στον τοµέα των Ηλεκτρικών      
Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών

Ο/η µαθητής/ρια που επιλέγει την ειδικότητα Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί αποκτά ένα θεωρητικό 

υπόβαθρο που τον/την βοηθά να συνεχίσει τις σπουδές 

του/της σε συναφείς κλάδους. 

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και 

σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του, νοουµένου 

ότι πληροί τους περιορισµούς πρόσβασης για εισα-

γωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύµ-

φωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων

• να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξωτερικού, 

µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και 

τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριµένο εκπαι-

δευτικό ίδρυµα

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογία ΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες αφενός να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες 

της ηλεκτρολογίας και αφετέρου των ηλεκτρονικών και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, 

έτσι ώστε η µάθηση στα θέµατα της ειδικότητάς να γίνει πιο αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη. 

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων και προβληµάτων, επιλέγοντας και εφαρµόζοντας βασικούς νόµους, κανόνες και 

θεωρήµατα της Ηλεκτρολογίας, να τους/τις εκπαιδεύσει να αναγνωρίζουν βασικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

στοιχεία και εξαρτήµατα και  να τους/τις καταστήσει ικανούς, να αποκτήσουν µια γενικότερη θεώρηση της 

τεχνολογίας, όπως αυτή εξελίσσεται σήµερα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• Εµβάθυνση της γνώσης γύρω από την ηλεκτρική αντίσταση, τον τρόπο που αυτή µεταβάλλεται µε τη 

θερµοκρασία και την ειδική αντίσταση των υλικών,

• την εφαρµογή του νόµου του Ωµ σε πλήρες κύκλωµα σε συνδυασµό µε την εσωτερική αντίσταση της πηγής,

• τρόπους συνδεσµολογίας αντιστατών (σε σειρά, παράλληλα και µεικτά),

• κανόνες και µεθόδους για την επίλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων,

• υπολογισµό της ισχύος και της ενέργειας, των απωλειών και του βαθµού απόδοσης σε ωµικούς καταναλωτές,

• νόµους και κανόνες σχετικούς µε τον µαγνητισµό, τον ηλεκτροµαγνητισµό, την ηλεκτροµαγνητική επαγωγή 

• τη λειτουργία του µετασχηµατιστή,

• συνδεσµολογίες πυκνωτών και πηνίων και µελέτη µεταβατικών φαινοµένων σε κυκλώµατα µε πηνίο (RL) και 

πυκνωτή (RC) στο συνεχές ρεύµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές/ριες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον τοµέα 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα τους/τις βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο που εκτελείται η 

ηλεκτρική εγκατάσταση σε µια κατοικία ακολουθώντας σχέδια, κανονισµούς και κανόνες ασφαλείας.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να µάθουν οι µαθητές/ριες να διαβάζουν και να κατανοούν το ηλεκτρολογικό σχέδιο 

µιας µικρής κατοικίας, να ετοιµάζουν προσφορά ηλεκτρικής εγκατάστασης, να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, 

να εκτελούν µε ασφάλεια την ηλεκτρική εγκατάσταση και να την τροφοδοτούν στην παρουσία των εκπαιδευτών/

ριών τους, αφού εκτελέσουν τους σχετικούς ελέγχους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• βασικούς κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας στο εργαστήριο,

• γενικούς κανονισµούς και έννοιες που ισχύουν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,

• τρόπους ετοιµασίας προσφοράς ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τους γενικούς και 

τεχνικούς όρους του συµβολαίου, 

• τις βλάβες που µπορεί να συµβούν σε ηλεκτρικά κυκλώµατα (υπερφόρτωση – βραχυκύκλωµα – διαρροή) και 

τρόπους προστασίας,

• είδη καλωδίων και σωλήνων που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τρόπους επιλογής 

τους, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τους σχετικούς κανονισµούς,

• πρακτική εξάσκηση σε εργασίες που αφορούν σωληνώσεις, συρµατώσεις, ηλεκτρικές συνδέσεις των 

εξαρτηµάτων και του πίνακας διανοµής, συνδέσεις φωτιστικών και άλλων συσκευών,

• τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται και την τροφοδότηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην παρουσία 

των εκπαιδευτών/ριών, τη δοµή και λειτουργία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και τον τρόπο που γίνεται η 

εγκατάστασή τους σε µια κατοικία.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) αποτελούν αναπό-

σπαστο µέρος της καθηµερινότητάς µας. Η ειδικότητα 

απευθύνεται σε νέους και νέες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρο-

νται να ακολουθήσουν σπουδές, που αφορούν στους 

Η/Υ, τις επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα. 

Σκοπός της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ), 

∆ίκτυα και Επικοινωνίες είναι η εκπαίδευση των µαθητών/

ριών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 

στους τοµείς του υλικού και της αρχιτεκτονικής Η/Υ, 

των επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ, και στις εφαρµογές 

τους. Οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρµογές των Η/Υ 

και των τηλεπικοινωνιών προσφέρουν πολλές διαφορετι-

κές προοπτικές για σπουδές και απασχόληση στον/στην 

απόφοιτο της ειδικότητας. Σε έναν επιστηµονικό τοµέα µε 

ραγδαία εξέλιξη και πολλαπλές εφαρµογές ο/η µαθητής/

τρια εκπαιδεύεται, ώστε να είναι ικανός/ή µετά την απο-

φοίτησή του/της να παρακολουθεί και να προσαρµόζεται 

στις νέες εξελίξεις.

Τι είναι η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί            
   Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες;

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επι-

κοινωνίες προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότη-

τες και ικανότητες στον/στην µαθητή/τρια και το απαραί-

τητο θεωρητικό υπόβαθρο για να µπορεί να σπουδάσει ή 

να ασχοληθεί περαιτέρω µε τους Η/Υ, µε τις αρχές, τον 

σχεδιασµό, εγκατάσταση και θεµελίωση ∆ικτύων Η/Υ και 

Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και µε τις εφαρµογές 

τους. Τέλος, απευθύνεται στον/στην µαθητή/τρια που 

έχει ως κύριο στόχο τη συνέχιση των σπουδών του/της 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Ποια είναι η σηµασία των Ηλεκτρονικών   
   Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών         
   στην Κύπρο;

Η Κύπρος, ως χώρα µε αναπτυγµένο τον τοµέα των 

υπηρεσιών χρειάζεται άτοµα εξειδικευµένα στους Ηλε-

κτρονικούς Υπολογιστές, τα ∆ίκτυα και τις Επικοινωνίες, 

τα οποία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επιχει-

ρήσεις, βιοµηχανίες και οργανισµούς που χρησιµοποι-

ούν συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό 

εξοπλισµό, που χρησιµοποιούν, συναρµολογούν, εγκαθι-

στούν, ελέγχουν και συντηρούν ή και επιδιορθώνουν ηλε-

κτρονικό επικοινωνιακό εξοπλισµό, συστήµατα ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών, τοπικά δίκτυα (LAΝ) και δίκτυα ευρείας 

περιοχής (WAN), που κατασκευάζουν και υποστηρίζουν 

συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξο-

πλισµό, που ασχολούνται µε εγκατάσταση κεραιών για 

εκποµπή και λήψη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστη-

µάτων ενδοεπικοινωνίας, εγκατάσταση και υποστήριξη 

βασικών εργασιών και υπηρεσιών του διαδικτύου, σε επι-

χειρήσεις εισαγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικού επικοι-

νωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων καθώς επίσης και 

σε επιχειρήσεις που προωθούν και πωλούν συστήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισµό.
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Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,   
   ∆ίκτυα και Επικοινωνίες στη ΜΤΕΕ

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επι-
κοινωνίες στη ΜΤΕΕ προσφέρεται σε όλες τις πόλεις και 

επαρχίες της Κύπρου. 

Ο στόχος της είναι ο/η απόφοιτος της να µπορεί:

• να επιλέγει και να χρησιµοποιεί σωστά τα διάφορα 

εργαλεία, όργανα και συσκευές, καθώς και τεχνι-

κούς καταλόγους και λογισµικό, για µετρήσεις, πα-

ρατηρήσεις, εντοπισµό και διόρθωση βλαβών σε 

συσκευές και συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών

• να χρησιµοποιεί κυκλώµατα και εγχειρίδια ηλεκτρο-

νικών επικοινωνιακών συσκευών και κατασκευάζει, 

διαχειρίζεται και αναβαθµίζει δίκτυα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών

• να συναρµολογεί, θέτει σε λειτουργία και αναβαθ-

µίζει συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκα-

θιστά και αναβαθµίζει το απαραίτητο λογισµικό και 

συντηρεί και επιδιορθώνει συσκευές και συστήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών

• να χειρίζεται, εγκαθιστά, ρυθµίζει, συναρµολογεί, 

συντηρεί, εντοπίζει βλάβες και επιδιορθώνει απλές 

επικοινωνιακές συσκευές και ηλεκτρονικά επικοινω-

νιακά συστήµατα

• να επιλύει ηλεκτρονικά κυκλώµατα βασικού επιπέ-

δου και να κατασκευάζει ψηφιακά κυκλώµατα, εντο-

πίζει σ’ αυτά βλάβες και τις διορθώνει

• να κατασκευάζει, να διαχειρίζεται, να υποστηρίζει, 

να συντηρεί και να αναβαθµίζει δίκτυα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και χρησιµοποιεί σύγχρονα λειτουργικά 

συστήµατα για πολλούς χρήστες

• να επιλέγει και να εγκαθιστά το απαραίτητο υλικό και 

λογισµικό, για τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή µε το διαδίκτυο και να κάνει τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις

• να αναπτύσσει απλές εφαρµογές µε τη χρήση σύγ-

χρονων προγραµµατιστικών εργαλείων στο διαδί-

κτυο

• να εφαρµόζει τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας 

και υγιεινής στην εργασία του/της

• να διαβάζει, να κατανοεί και να αξιοποιεί το Τεχνικό 

και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στην εργασία του/της

• να αξιοποιεί βασικές αρχές µετάδοσης πληροφορι-

ών και την τεχνολογία των διασυνδέσεων (Interface) 

ηλεκτρονικού υπολογιστή µε τον εξωτερικό χώρο, 

στην εργασία του/της

• να εγκαθιστά, να συντηρεί και να επιδιορθώνει τηλε-

πικοινωνιακά δίκτυα

• να αξιοποιεί στην εργασία του/της εθνικά και διεθνή 

πρότυπα και προδιαγραφές.

Σπουδές στον τοµέα των Ηλεκτρονικών    
   Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών 

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογι-

στές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες µπορεί να συνεχίσει τις 

σπουδές του/της σε πτυχιακό, µεταπτυχιακό ή σε διδα-

κτορικό επίπεδο σε συναφείς κλάδους µε τους Ηλεκτρο-

νικούς Υπολογιστές, τα Ηλεκτρονικά, τα ∆ίκτυα και τις 

Επικοινωνίες και να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας 

θέση για περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα. ως απόφοιτος της Θεωρητικής Κατεύθυν-

σης µπορεί επίσης να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελ-

λάδας και σε τοµείς, πέραν του κλάδου του νοουµένου 

ότι πληροί τους Περιορισµούς Πρόσβασης για εισαγωγή 

στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον 

Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων, και να γίνει δεκτός 

σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

της Κύπρου ή του εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα 

ικανοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει στους µαθητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που σχετίζονται µε τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθούν 

περαιτέρω µε τις αρχές, τον σχεδιασµό, εγκατάσταση και θεµελίωση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και να 

µπορούν να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του 21ου αιώνα.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το µάθηµα ο µαθητής/τρια  αναµένεται να είναι ικανός/η να σχεδιάζει, να συντηρεί, να υποστηρίζει 

και διαχειρίζεται δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων και εγκαταστάσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο, µε τη χρήση 

κατάλληλων εργαλείων. Επίσης, θα µπορεί να ασκεί διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ, 

να αναγνωρίζει αιτίες βλαβών και να αποκαθιστά λειτουργικά προβλήµατα του δικτύου.  

Η θεωρία του µαθήµατος συνδυάζεται µε πρακτική εξάσκηση στα σχολικά εργαστήρια, τα οποία είναι εφοδιασµένα 

µε δικτυακό εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• Βασικές Αρχές και Είδη ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Τοπολογίες Τοπικών ∆ικτύων

• Μέσα Μετάδοσης (Ενσύρµατα και Ασύρµατα)

• ∆οµηµένη καλωδίωση

• Εργαλεία τεχνικών δικτύου

• Πρωτόκολλα επικοινωνίας

• ∆ιευθυνσιοδότηση IP ∆ικτύου

• Εργαλεία Γραµµής Εντολών

• Πρότυπα Επικοινωνίας Τοπικών ∆ικτύων  

• Σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε δίκτυο 

• ∆ιαχείριση διαµοιραζόµενων καταλόγων και εκτυπωτών 

• Τεχνολογία ∆ικτύωσης PowerLine.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Λειτουργικά Συστήµατα και Εφαρµογές Προγραµµατισµού 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους µαθητές/ριες  να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες όσον αφορά  στο ρόλο, την αναγκαιότητα και τη χρήση των Λειτουργικών Συστηµάτων (ΛΣ),  και 

τις βασικές αρχές προγραµµατισµού, οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση προβληµάτων µε την ανάπτυξη 

προγραµµάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι µαθητές/τριες την εξέλιξη των ΛΣ, τον ρόλο και την αναγκαιότητα, 

τις εφαρµογές και τις βασικές ρυθµίσεις τους, να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραµµατισµού 

(βασική βιβλιοθήκη, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων, δοµές επιλογής και επανάληψης) και τις µεθόδους ελέγχου 

ορθότητας και επαλήθευσης ενός προγράµµατος, να αποκτήσουν την ικανότητα για τον καθορισµό των 

απαιτήσεων του προβλήµατος, την ανάλυση του προβλήµατος, τη σχεδίαση του αλγορίθµου, την υλοποίηση του 

αλγορίθµου σε πρόγραµµα, τη δοκιµή και την επαλήθευση του προγράµµατος καθώς και τη συντήρηση και 

ενηµέρωση του προγράµµατος, να αναπτύξουν απλές εφαρµογές, µε τη χρήση έτοιµου λογισµικού, συνθέτοντας 

βασικές προσφερόµενες λειτουργίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα

• Οργάνωση Λειτουργικών Συστηµάτων

• Κύκλος Ανάπτυξης Προγράµµατος

• Αλγόριθµος - Ψευδοκώδικας και Λογικό ∆ιάγραµµα / ∆ιάγραµµα Ροής

• Βασικά Στοιχεία του Περιβάλλοντος Προγραµµατισµού

• Αρχές Προγραµµατισµού - Βασικά Στοιχεία Γλώσσας Προγραµµατισµού

• Επίλυση Προβληµάτων Ακολουθιακής ∆οµής
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Με δεδοµένη την εξάντληση των φυσικών πηγών ενέργει-

ας και την έκταση που έχει πάρει η περιβαλλοντική µόλυν-

ση, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η στροφή προς τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-

παίδευσης (ΜΤΕΕ), αφού µελέτησε το θέµα και ανάλυσε 

τις προοπτικές ανάπτυξης µονάδων παραγωγής ενέρ-

γειας από ανανεώσιµες πηγές στην Κύπρο, ιδιαίτερα 

µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και αιολικών 

πάρκων, αποφάσισε τη δηµιουργία της ειδικότητας Ανα-

νεώσιµες Πηγές Ενέργειας µέσα στο πλαίσιο του Κλά-

δου Ηλεκτρολογίας.

Τι είναι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας;

Το ενεργειακό πρόβληµα στις µέρες µας παρουσιάζεται 

οξύτερο από κάθε άλλη φορά. Τα συµβατικά ενεργει-

ακά αποθέµατα διαρκώς µειώνονται και οι απαιτήσεις 

σε κατανάλωση ενέργειας αυξάνονται. Επιπλέον, λόγω 

της αλόγιστης χρήσης της ενέργειας από συµβατικούς 

πόρους, το περιβάλλον υποβαθµίζεται, µε κυριότερο το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και τις συνέπειές του, κα-

θώς και την ατµοσφαιρική ρύπανση, την όξινη βροχή, τη 

ραδιενέργεια κ.λπ.

Η αντιµετώπιση των πιο πάνω προβληµάτων γίνεται µε τη 

θέσπιση νόµων και κανονισµών σχετικά µε τις εκποµπές 

ρύπων, την ανάπτυξη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και 

την αξιοποίηση (εναλλακτικών) ΑΠΕ.

Οι ΑΠΕ πρακτικά δεν εξαντλούνται και δεν επιβαρύνουν 

σηµαντικά το περιβάλλον. Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ µει-

ώνεται η εξάρτηση από τους συµβατικούς ενεργειακούς 

πόρους, ενισχύεται η ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του 

τόπου και επιτυγχάνεται η ενεργειακή αποκέντρωση του 

ενεργειακού συστήµατος, χωρίς τεράστιες απώλειες στη 

µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετα, οι ΑΠΕ µπορούν να καλύψουν 

ανάγκες τόσο µικρής κλίµακας όσο και µε-

γάλης, λειτουργούν µε χαµηλό κόστος, ενώ 

δηµιουργούν και νέες θέσεις εργασίας.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας        
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο;

Το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου εξαρτάται σε τερά-

στιο βαθµό από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών για την 

παραγωγή ενέργειας. Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην Κύ-

προ, παρά την ύπαρξη αρκετού αξιοποιήσιµου δυναµι-

κού, παραµένει ακόµα περιορισµένη. Η ενεργειακή και 

περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου έχει εναρµονιστεί µε 

την Ευρωπαϊκή, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων που έχουν 

παραχωρηθεί. Η νέα οδηγία της ΕΕ για την Κύπρο σε ό, τι 

αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προτείνει ως 

δεσµευτικό στόχο, το 13% της τελικής ενεργειακής κα-

τανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2020.  Στην 

Κύπρο µπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια, 

τόσο µε τα φωτοβολταϊκά  όσο και µε άλλα ενεργητικά 

ή παθητικά ηλιακά συστήµατα. Επίσης, µπορεί κάλλιστα 
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να αξιοποιηθεί η αιολική ενέργεια µε την εγκατάσταση 

ανεµογεννητριών, όπως επίσης και η βιοµάζα.

Η ειδικότητα Ανανεώσιµες Πηγές            
   Ενέργειας στη ΜΤΕΕ

Η ειδικότητα ΑΠΕ στη ΜΤΕΕ αποσκοπεί στον εξοπλισµό 

των µαθητών/ριών µε σχετική γνώση και την παροχή της 

ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευµένες δεξιότητες, 

ώστε να καταστούν ικανοί/ές να συµµετέχουν στη δια-

δικασία εγκατάστασης, λειτουργίας, εκµετάλλευσης και 

συντήρησης συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από 

ΑΠΕ.

Το απαιτούµενο υπόβαθρο θα αποκτηθεί µέσα από την 

τριβή µε το εξειδικευµένο πρόγραµµα σπουδών, που κα-

λύπτει µαθήµατα τόσο γενικής παιδείας, όσο και στοχευ-

µένα, τεχνολογικά και εργαστηριακά.

    Σπουδές στον τοµέα των Ανανεώσιµων   
   Πηγών Ενέργειας

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας ΑΠΕ µπορούν να συνεχί-

σουν τις σπουδές τους στον τοµέα, σε επίπεδο πτυχιακό, 

µεταπτυχιακό, ακόµα και διδακτορικό. Ο τοµέας των ΑΠΕ 

προσφέρει, πολλές ευκαιρίες στους/στις φοιτητές/ριες 

όλων των επιπέδων, να αποκτήσουν γνώσεις σε εξειδι-

κευµένα θέµατα βασισµένα στα ενδιαφέροντα του κάθε 

φοιτητή.

Απώτερος στόχος των Ανώτερων/Ανώτατων σπουδών 

στις ΑΠΕ είναι να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των προ-

κλήσεων που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα στην παραγω-

γή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε όλες τις φάσεις 

και διαστάσεις του θέµατος, από την έρευνα µέχρι την 

υλοποίηση και από την αναβάθµιση του περιβάλλοντος 

µέχρι την ποιοτική εκµετάλλευση των ΑΠΕ.

Ο τοµέας των ΑΠΕ προσφέρει πολλές ευκαιρίες εργο-

δότησης που σχετίζονται µε περιβαλλοντική νοµοθεσία, 

έρευνα, χρηµατοδότηση, µελέτη, υλοποίηση έργων και 

λειτουργία συστηµάτων αξιοποίησης ΑΠΕ.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Φωτοβολταικών Συστηµάτων 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις  µαθητές/ριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής, λειτουργίας, εγκατάστασης 

και συντήρηση των φωτοβολταïκών συστηµάτων. 

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές/ριες τον τρόπο, µε τον οποίο το φωτοβολταïκό στοιχείο 

µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, την κατασκευή και τον τρόπο σύνδεσης του φωτοβολταïκού πλαισίου, 

να εκτελούν υπολογισµούς σχετικούς µε την εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστηµάτων και να εγκαθιστούν µε 

ασφάλεια φωτοβολταïκά συστήµατα, ακολουθώντας σχετικά σχεδιαγράµµατα και κανονισµούς, εργαζόµενοι ως 

βοηθοί εγκαταστάτες ή συντηρητές.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• βασικούς κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας στο εργαστήριο και στο εργοτάξιο,

• γενικούς κανονισµούς και έννοιες που ισχύουν στις εγκαταστάσεις φωτοβολταïκών συστηµάτων,

• τη δοµή και λειτουργία του φωτοβολταïκού στοιχείου

• το φωτοβολταïκό πλαίσιο, τη φωτοβολτακή συστοιχία και τις βασικές έννοιες και λειτουργίες ενός 

ολοκληρωµένου φωτοβολταïκού συστήµατος,

• βασικά διαγράµµατα λειτουργίας φωτοβολταïκών συστηµάτων και επιλογή των αναγκαίων υλικών,

• υπολογισµό της αναγκαίας επιφάνειας για εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστηµάτων

• πλεονεκτήµατα και εφαρµογές των φωτοβολταïκών συστηµάτων και παραδείγµατα εφαρµογών σε κτήρια και 

άλλους χώρους,

• τη στήριξη, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταïκού συστήµατος µικρής κλίµακας σε κτήριο,

• τις απαιτήσεις τις Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου για την εγκατάσταση φωτοβολταïκών πλαισίων σε κτήρια και 

τον τρόπο σύνδεσης µε το εθνικό δίκτυο.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που 

αφορούν στην τεχνολογία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, να τους/τις ευαισθητοποιήσει σε θέµατα που 

αφορούν το περιβάλλον και να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε η µάθηση στα θέµατα 

της ειδικότητάς τους να γίνει πιο αποδοτική και πιο αποτελεσµατική.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι µαθητές/τριες τις διάφορες µορφές και πηγές ενέργειας που 

υπάρχουν στη φύση, τους τρόπους, µε τους οποίους µετατρέπεται η ενέργεια στις διάφορες µορφές, τους νόµους 

διατήρησης της ενέργειας στη φύση, τις απώλειες ενέργειας κτηρίων, την ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας  και 

προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και να κατανοήσουν  τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε έµφαση σε σταθµούς που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη ανανεώσιµες 

πηγές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• γενική αναφορά στην ενέργεια,

• τους Νόµους διατήρησης της ενέργειας στη φύση,

• τις µορφές και πηγές ενέργειας στη φύση,

• τις Ανανεώσιµες – Μη ανανεώσιµες – Ανεξάντλητες πηγές,

- τη Γεωθερµία,

- την ενέργεια από τη  βιοµάζα

- την ηλιακή ενέργεια

- την αιολική ενέργεια

- την κυµατική ενέργεια

• την ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας,
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Η σηµερινή «ψηφιακή εποχή» χαρακτηρίζεται από την ιλιγ-

γιώδη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, της πληρο-

φορικής και του προγραµµατισµού. Καθηµερινά, εµφανί-

ζονται στη ζωή µας νέες έξυπνες συσκευές, όπως φορητοί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, smartphones, ψηφι-

ακές κάµερες, έξυπνες τηλεοράσεις, συστήµατα βίντεο, 

εικόνας και ήχου, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. Στις επιχειρήσεις 

και τη βιοµηχανία, η ψηφιακή τεχνολογία, οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και οι µικροεπεξεργαστές αποτελούν βασικά 

εργαλεία για ανταγωνιστική παραγωγή, αποδοτική λειτουρ-

γία και βιώσιµη ανάπτυξη. Παράλληλα, βιώνουµε την τερά-

στια εξάπλωση και χρήση του διαδικτύου, των πολυµέσων, 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και γενικά των ψηφιακών 

δεδοµένων. Η οργανωτικότητα, η ικανότητα συνεργασί-

ας, η πρακτικότητα και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητα 

χαρακτηριστικά για τον/την επαγγελµατία του είδους. 

Για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο επάγγελµα χρει-

άζεται, επίσης, ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδε-

ξιότητα στη χρήση των απαραίτητων εργαλείων. Ακόµα, η 

εξοικείωση µε τα ηλεκτρονικά µέσα, τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τη σύγχρονη τεχνολογία, θεωρούνται απα-

ραίτητα προσόντα του/της επαγγελµατία.

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-

παίδευσης (ΜΤΕΕ), αφού έχει µελετήσει τις ανάγκες της 

Κυπριακής Οικονοµίας και τις προοπτικές που υπάρχουν 

σε ψηφιακές δεξιότητες, αποφάσισε τη δηµιουργία της 

ειδικότητας Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός 

µέσα στο πλαίσιο του Κλάδου Ηλεκτρολογίας. Η ειδικότη-

τα πρωτολειτούργησε από τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Το επάγγελµα απαιτεί ερευνητικό πνεύµα, ευστροφία, 

ικανότητα λογικών υπολογισµών, υποµονή και ακρίβεια. 

Η µεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτοµέρεια 

είναι ουσιώδης. Σηµαντικά προσόντα επίσης για έναν/

µια προγραµµατιστή, θεωρούνται η ικανότητα επαγωγι-

κού συλλογισµού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη. Ταυ-

τόχρονα, χρειάζεται να διαθέτει δηµιουργική φαντασία, 

να έχει ευχέρεια στη χρήση αριθµών και φυσικά, µεγά-

λη δεξιότητα στο χειρισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο/η προγραµµατιστής/ρια έρχεται συχνά σε επαφή µε 

πελάτες ή χρήστες/ριες υπολογιστών. Εποµένως, οφείλει 

να είναι σε θέση να επικοινωνεί µαζί τους αποτελεσµατι-

κά. Επίσης, χρειάζεται να έχει διδακτική ικανότητα, για να 

εξηγεί τα θέµατα της πληροφορικής στους µη ειδικούς, 

µε αναλυτικό και κατανοητό τρόπο. Στην περίπτωση που 

είναι µέλος οµάδας για την πραγµατοποίηση συγκεκριµέ-

νου έργου, πρέπει να είναι συνεργάσιµος/η και να µπορεί 

να αξιοποιεί τη γνώµη των άλλων.

Τι είναι η Ψηφιακή Τεχνολογία                      
   και Προγραµµατισµός;

H ειδικότητας της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του Προ-

γραµµατισµού προσφέρει στους/στις µαθητές/τριες  

βασικές γνώσεις και τους βοηθά να αναπτύξουν εξει-

δικευµένες δεξιότητες, στην ανάπτυξη, λειτουργία, και 

προγραµµατισµό ψηφιακών ηλεκτρονικών συσκευών, 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, µικροεπεξεργα-
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στών, ιστοσελίδων, πολυµεσικών εφαρµογών και επεξερ-

γασία βίντεο, εικόνας και ήχου.

Αναλυτικά, το αντικείµενο σπουδών της Ψηφιακής Τεχνο-

λογίας και του Προγραµµατισµού αφορά στην ηλεκτρονι-

κή και τις εφαρµογές της, την πληροφορική, το διαδίκτυο 

και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τόσο σε επίπεδο 

υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο βασικού προγραµ-

µατισµού (software).

Το πρόγραµµα σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους/στις 

µαθητές/ριες της ΜΤΕΕ, από τη µία να εµβαθύνουν στα 

βασικά µαθήµατα γενικής εκπαίδευσης της Κατεύθυν-

σης Θετικών Επιστηµών και από την άλλη να εξειδικευ-

τούν, µέσα από τα τεχνολογικά και εργαστηριακά µαθή-

µατα της συγκεκριµένης ειδικότητας. 

Στα µαθήµατα περιλαµβάνονται:

• θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στη µηχανική Η.Υ. 

και την ηλεκτρολογία.

• βασικές γνώσεις υλικού και προγραµµατισµού ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, λειτουργικών συστηµάτων 

και δικτύων.

• βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασµό και τη 

δηµιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών παρουσι-

άσεων.

• βασικές γνώσεις προγραµµατισµού, πολυµέσων και 

επεξεργασίας βίντεο, εικόνας και ήχου.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας        
   Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός  
   στην Κύπρο;

Η Κύπρος, σήµερα, βρίσκεται µπροστά σε τεράστιες 

προκλήσεις που σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση, 

τη νεανική ανεργία, την χαµηλή ανταγωνιστικότητα, την 

έλλειψη καινοτοµίας. Παραδοσιακοί κλάδοι βρίσκονται 

σε κρίση και οργανισµοί που υπηρέτησαν την οικονοµία 

για δεκαετίες, κλείνουν τον κύκλο ζωής τους. Την ίδια 

στιγµή διαφαίνονται καθαρά τα περιγράµµατα νέων 

επιχειρήσεων και βιοµηχανιών. Εξαιτίας της ψηφιακής 

επανάστασης, τα παλιά επιχειρηµατικά µοντέλα αντιστρέ-

φονται και παρουσιάζεται πλήθος νέων δυνατοτήτων. Το 

διαδίκτυο εξελίσσεται ραγδαία για να γίνει ένα όλο και 

πιο ισχυρό µέσο επικοινωνίας και µηχανή καινοτοµίας 

και δηµιουργίας πλούτου.

Η ειδικότητα της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του Προ-

γραµµατισµού έρχεται ακριβώς να προσφέρει στους/

στις µαθητές/ριες ευκαιρίες µάθησης, σταδιοδροµίας 

και απασχόλησης στους νέους αυτούς τοµείς µε εξαι-

ρετικές προοπτικές. Έρευνες σε παγκόσµιο επίπεδο 

δείχνουν ότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε νέους 

εξειδικευµένους τεχνικούς και επιστήµονες στις ψηφια-

κές τεχνολογίες, τον προγραµµατισµό και τις Τεχνολογί-

ες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), θα αυξηθούν 

σηµαντικά τα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα εξάλλου, µε 

τηνΕυρωπαϊκή Ένωση, «οι ψηφιακές δεξιότητες αναδει-
κνύονται καίριας σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης» και «η ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων να ανταγωνίζονται και να καινοτοµούν εξαρτά-
ται όλο και περισσότερο από τη στρατηγική και αποδοτι-
κή χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας».Η 

Ψηφιακή Τεχνολογία                                  
και Προγραµµατισµός στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας Ψηφιακή Τεχνολογία και Προ-

γραµµατισµός στη ΜΤΕΕ είναι να βοηθήσει τους/τις  

µαθητές/τριες, να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να συνε-

χίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

ή να εξειδικευτούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και τον 

προγραµµατισµό. Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκ-

παίδευσης σε θέµατα ηλεκτρονικής, προγραµµατισµού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και µικροεπεξερ-

γαστών, πολυµέσων, διαδικτύου και ιστοσελίδων θα 

προσφέρει στους/στις απόφοιτους/ες ολοκληρωµένες 

επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που 

σχετίζεται µε την Ψηφιακή Τεχνολογία και τον Προγραµ-

µατισµό.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

   Σπουδές στην Ψηφιακή Τεχνολογία              
   και τον Προγραµµατισµό

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας Ψηφιακή Τεχνολογία και 

Προγραµµατισµός µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού σε πληθώ-

ρα κλάδων και επιστηµονικών πεδίων και θα έχουν ιδιαί-

τερη προπαίδεια στους κλάδους της Ηλεκτρολογίας, της 

Μηχανικής και ∆ικτύων Η/Υ, της Πληροφορικής και των 

Σπουδών ∆ιαδικτύου.

Οι απόφοιτοι/ες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απα-

σχοληθούν σε ένα πλήθος επιχειρήσεων, οι οποίες ει-

σάγουν και προγραµµατίζουν σύγχρονες ηλεκτρονικές 

συσκευές και συστήµατα.  Επίσης, θα είναι ικανοί/ες να 

ασχοληθούν µε τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη 

λογισµικού σε εταιρείες πληροφορικής, τη δηµιουργία 

πολυµεσικών εφαρµογών και ιστοσελίδων σε επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται µέσα από το διαδίκτυο. 

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε ανα-

λογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, µικροϋ-

πολογιστές, συστήµατα ροµποτικής, ευφυή συστήµατα 

κ.ά. Αρκετοί/ες απόφοιτοι/ες µπορούν να στραφούν 

προς την µικροηλεκτρονική και να ασχοληθούν µε ολο-

κληρωµένα κυκλώµατα ή µε θέµατα υλικού ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών και δικτύων. Επίσης, έχουν τη δυνα-

τότη να απασχοληθούν µε οπτικοακουστικά συστήµατα 

και εγκαταστάσεις για την επεξεργασία βίντεο, ήχου και 

εικόνας.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να φέρει τον/την µαθητή/ρια σε επαφή µε τον “ψηφιακό κόσµο” και να του/της 

προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται µε τα αριθµητικά συστήµατα, 

τις λογικές πύλες και τον σχεδιασµό και κατασκευή απλών συνδυαστικών ψηφιακών κυκλωµάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το µάθηµα οι µαθητές/ριες  αναµένεται να γνωρίσουν τα βασικά αριθµητικά συστήµατα (δυαδικό, 

οκταδικό, δεκαεξαδικό), τις µετατροπές από το ένα αριθµητικό σύστηµα στο άλλο, τις αριθµητικές πράξεις 

(πρόσθεση και αφαίρεση) και τους δυαδικούς  κώδικες, να εξηγούν τη λειτουργία των λογικών πυλών και απλών 

συνδυαστικών λογικών κυκλωµάτων µε τρεις ή τέσσερις εισόδους χρησιµοποιώντας πίνακα αληθείας, λογική 

έκφραση και λογικό κύκλωµα, καθώς επίσης και τη µετατροπή από µία µορφή στις άλλες δύο, να είναι σε θέση 

να απλοποιούν λογικές συναρτήσεις χρησιµοποιώντας την άλγεβρα του Μπούλ και τους πίνακες Καρνό και 

να σχεδιάζουν απλά ψηφιακά συνδυαστικά κυκλώµατα µε τρεις ή τέσσερις εισόδους και µία ή περισσότερες 

εξόδους, να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να ελέγχουν τη λειτουργία απλών 

ψηφιακών συνδυαστικών κυκλωµάτων µε τρεις ή τέσσερις εισόδους και µία ή περισσότερες εξόδους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• Κανονισµούς ασφαλείας εργαστηρίου

• Εισαγωγή στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

• Συστήµατα Αρίθµησης 

• Αριθµητικές πράξεις στο δυαδικό σύστηµα

• Συµπληρώµατα 

• ∆υαδικούς Κώδικες 

• Λογικές πύλες και Συνδυαστικά λογικά κυκλώµατα

• Άλγεβρα του Μπουλ (Boole)

• Χάρτες Καρνό

• Σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωµάτων

• Σύνθεση κυκλωµάτων µε πύλες NAND και NOR  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδιασµός Ιστοδελίδας 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες  να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, 

δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις σχετικά µε τη σχεδίαση, ανάπτυξη, και διαχείριση ιστοσελίδων, αξιοποιώντας 

επαρκώς τα διαθέσιµα περιβάλλοντα, εργαλεία και τεχνολογίες. 

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το µάθηµα οι µαθητές/τριες  αναµένεται να αποκτήσουν την ικανότητα:

• την αναγνώριση, περιγραφή της δοµής του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού και τα τρέχοντα πρότυπα 

στη σχεδίαση ιστοσελίδων, 

• τη σωστή χρήση του κώδικα και των κατάλληλων στοιχείων της γλώσσας HTML για τη δηµιουργία και 

επεξεργασία ιστοσελίδων,

• τη σωστή χρήση ∆ΦΣ για τη µορφοποίηση του περιεχοµένου και την παρουσίαση µιας οπτικά πιο ελκυστικής 

ιστοσελίδας, 

• την επεξεργασία και µορφοποίηση του περιεχόµενου µιας ιστοσελίδας µε τη χρήση της γλώσσας σεναρίων 

ώστε να έχει το κατάλληλο διαδραστικό και οπτικό αποτέλεσµα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• Βασικές  Αρχές του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού

• Σχεδιασµό Ιστοσελίδας µε τη χρήση της γλώσσας HTML5

• Φόρµες Εισαγωγής ∆εδοµένων και νέοι τύποι Στοιχείων της HTML5

• Σχεδιασµός µε τη χρήση της γλώσσας ∆ιαδοχικών Φύλλων Στυλ (Cascading Style Sheets)

• Προχωρηµένες Εφαρµογές ∆ΦΣ (CSS)

• Χρήση της Γλώσσας Σεναρίων (scripting language) JavaScript 

• Τον τρόπο σύνδεσης µε το Εθνικό δίκτυο.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

• Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

03
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Το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ταιριάζει σε 

ανθρώπους που έχουν δηµιουργική φαντασία, καλή αντί-

ληψη του χώρου, των όγκων και των σχηµάτων καθώς και 

αισθητική άποψη. Γενικά, γι’αυτό το επάγγελµα χρειάζο-

νται γνώσεις γύρω από την τέχνη, ώστε να δίνονται λύσεις 

µε καλλιτεχνική ευαισθησία. Στα προσόντα του αρχιτέκτο-

να µηχανικού συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων η ικανότητα 

επικοινωνίας, η οργανωτική και συντονιστική ικανότητα, η 

µεθοδικότητα και η υπευθυνότητα. Ο Αρχιτέκτονας Μηχα-

νικός βρίσκεται σε συνεχή και καθηµερινή επικοινωνία µε 

τον πελάτη αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελµατίες της 

οικοδοµής. Η προσαρµοστικότητα και το πνεύµα συνερ-

γασίας είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία για την πρόοδο και 

αποπεράτωση των εργασιών κάθε οικοδοµικού έργου. Γι’ 

αυτό, ο αρχιτέκτονας επιβάλλεται να έχει ιδιαίτερα ανα-

πτυγµένη την ικανότητα επικοινωνίας (διαπραγµάτευσης) 

µε τον/την πελάτη, τους/τις συνεργάτες/ιδες του/της, τα 

συνεργεία και όλους όσοι συµµετέχουν στον σχεδιασµό 

και την κατασκευή µιας οικοδοµής.

Ο/η Πολιτικός Μηχανικός χαρακτηρίζεται από ευστρο-

φία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και 

του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισµού και 

επιλογής µεταξύ εναλλακτικών λύσεων, µαθηµατική και 

υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και 

κανονισµών, εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές και µε την αγορά εργασίας στον τοµέα των δοµικών 

υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρ-

µογών. Επιπρόσθετα χρειάζονται ηγετικές ικανότητες και 

ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες 

των επιβλέψεων των έργων. Επιπλέον, ο/η εργολάβος 

Πολιτικός Μηχανικός πρέπει να διαθέτει επιπλέον και επι-

χειρηµατική ικανότητα.

Έφηβοι/ες µε δηµιουργική φαντασία, καλαισθησία, πα-

ρατηρητικότητα, έχουν την δυνατότητα να σταδιοδρο-

µήσουν σε έναν από τους κλάδους Αρχιτεκτονικής και 

Πολιτικής Μηχανικής. Μερικά από τα επαγγέλµατα και ει-

δικότητες του κλάδου είναι: Αρχιτέκτονας, Αρχιτέκτονας 

Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων, Πολεοδόµος, 

Αρχιτέκτονας Τοπίου, Αρχιτέκτονας Εσωτερικού Χώρου, 

Πολιτικός Μηχανικός, Υδραυλικός Μηχανικός, Εδαφο-

µηχανικός, Μηχανικός Λιµενικών και Θαλασσίων Έργων, 

Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανικός Ενέργειας, Τοπο-

γράφος, Επιµετρητής Ποσοτήτων κ. ά. 

Ο Κλάδος περιλαµβάνει µια ειδικότητα, Αρχιτεκτονικής 

και Πολιτικής Μηχανικής, και προσφέρεται σε όλες τις 

επαρχίες.

Τι είναι η Αρχιτεκτονική                                 
   και Πολιτική Μηχανική;

Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η επιστήµη του σχεδιασµού 

του χώρου στον οποίο ζει και εργάζεται ο άνθρωπος, και 

αντιπροσωπεύει τον πολιτισµό κάθε κοινωνίας.

Η Πολιτική Μηχανική είναι η επιστήµη που ασχολείται µε 

την τεχνική πλευρά του σχεδιασµού, της κατασκευής και 
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συντήρησης έργων και αντιπροσωπεύει την τεχνολογική 

εξέλιξη κάθε κοινωνίας.

Ο Αρχιτέκτονας και ο Πολιτικός Μηχανικός οραµατίζο-

νται και διαµορφώνουν το περιβάλλον, στο οποίο ο άν-

θρωπος ζει και δηµιουργεί, µε γνώµονα τον άνθρωπο και 

τις ανάγκες του, µε οδηγό την αγάπη και τον σεβασµό 

προς το περιβάλλον, και µε εφόδια τις γνώσεις, την φα-

ντασία, την κριτική σκέψη και άποψη, την λογική και πρα-

κτική σκέψη και δράση, την ικανότητα για συνεργασία, και 

την αυτοπεποίθηση.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής
στην Κύπρο;

Η Οικοδοµική Βιοµηχανία είναι ένας από τους κύριους 

Πυλώνες της Κυπριακής οικονοµίας.

Η ανάπτυξη και η πρόοδός της, ακολουθείται από πολ-

λούς άλλους κλάδους της Βιοµηχανίας. Εποµένως οι 

Αρχιτέκτονες και οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν να διαδρα-

µατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Κυπριακή οικονοµία, κα-

θώς και στην διαφύλαξη και ορθολογιστική ανάπτυξη του 

τόπου.

Η ειδικότητα Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής 
Μηχανικής στην ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας είναι, πέρα από την ισορροπηµέ-

νη γενική µόρφωση, ο/η µαθητής/ρια να αποκτήσει και 

τεχνολογικό υπόβαθρο, µε στόχους:

• την οµαλή και δηµιουργική ένταξη του στην επαγγελ-

µατική και κοινωνική ζωή.

• τη διεκδίκηση µε επιτυχία θέσης στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση µε στόχο να γίνει ένας/µια πετυχηµέ-

νος/η Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός.

• την ικανότητα να απολαµβάνει την δια βίου µάθηση 

και να προσαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται στον 

συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο.

Για να πετύχει ο µαθητής/ρια τους πιο πάνω στόχους, η 

ΜΤΕΕ καλλιεργεί στον/στην απόφοιτο/η του κλάδου κα-

τάλληλες δεξιότητες/ικανότητες, ώστε:

• να κατέχει τα γενικά µαθήµατα σε επίπεδο που να 

του επιτρέπει την εισαγωγή του στην Τριτοβάθµια εκ-

παίδευση

• µέσα από τη διδασκαλία των Τεχνολογικών µαθη-

µάτων όπως Τεχνικό/Αρχιτεκτονικό/Στατικό Σχέδιο, 

∆οµικά Υλικά, Μηχανική κ.ά να ανταποκρίνεται µε επι-

τυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλµατος που θα ακο-

λουθήσει.

• να αποκτήσει την ικανότητα αναζήτησης, επιλογής 

και αξιοποίησής της χρήσιµης πληροφορίας

• να καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες για ανάλυση 

και επίλυση προβληµάτων

• να αποκτήσει δεξιότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή τόσο σαν µέσο µάθησης όσο και σαν εργα-

λείο στη δουλειά και στην καθηµερινή ζωή

• να αναπτύσσει την ικανότητα κριτικής σκέψης

• να αναπτύσσει δεξιότητες για οµαδική εργασία

• να καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση

• να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον κόσµο της 

εργασίας/βιοµηχανίας/παραγωγής

• να κατανοεί τις επιστηµονικές και τεχνολογικές δια-

στάσεις και αλλαγές του σύγχρονου κόσµου και να 

διαχειρίζεται επιτυχώς τις επιπτώσεις τους.

Σπουδές στους τοµείς της Αρχιτεκτονικής
και Πολιτικής Μηχανικής

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην 

Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέρουν σπου-

δές στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτικής 

Μηχανικής σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εξειδικεύσεις, 

ανάλογα µε τις επιλογές των υποψηφίων.
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ΜΑΘΗΜΑ: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του  µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να κατανοούν, να ερµηνεύουν και να 

σχεδιάζουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, τα διάφορα είδη σχεδίων (Αρχιτεκτονικά, Τοπογραφικά, Στατικά, 

Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά κτλ.)

ΣΤΟΧΟΙ

Στο µάθηµα αυτό οι  µαθητές/ριες :

• Εξοικειώνονται µε τις βασικές έννοιες, τους ορισµούς, τους συµβολισµούς, και τους κανονισµούς που 

αφορούν στα διάφορα είδη σχεδίων

• Εµβαθύνουν στην Αρχιτεκτονική και ειδικότερα στην σύγχρονη Αρχιτεκτονική της Κύπρου

• Αποκτούν  την δεξιότητα στην σχεδίαση κάτοψης, όψης, τοµής

• ∆ιδάσκονται βασικούς πολεοδοµικούς και οικοδοµικούς κανονισµούς 

• Σχεδιάζουν χωροταξικό σχέδιο, επίπλωση κατοικίας, σκάλες, ηλεκτρολογικά και αποχετευτικά

σχέδια κατοικίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι  µαθητές/ριες :

• Αναγνωρίζουν τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής στην ζωή 

• ∆ιακρίνουν και επεξηγούν τις διάφορες λειτουργίες των χώρων µιας κατοικίας και αναφέρουν τις 

απαιτούµενες διαστάσεις των χώρων σε σχέση µε τις βασικές κινήσεις του ανθρώπου. Οργανώνουν και 

αιτιολογούν τη σύνδεση και τη σχέση των χώρων µεταξύ τους

• Κατανοούν και αιτιολογούν τις διαστάσεις των επίπλων και του οικιακού εξοπλισµού. Μελετούν και 

διαρρυθµίζουν, κατά τρόπο λειτουργικό, τους χώρους µιας κατοικίας

• Σχεδιάζουν, µε ευχέρεια και ορθά, κατόψεις, όψεις, τοµές και το χωροταξικό σχέδιο οικοδοµής 

Σχεδιάζουν το ηλεκτρολογικό και σχέδιο αποχετεύσεων της οικοδοµής χρησιµοποιώντας τους 

κατάλληλους συµβολισµούς. Εφαρµόζουν την ορθή διαδικασία εκτέλεσης σχεδιοµελέτης

• Παρουσιάζουν τη σχεδιοµελέτη τους στην τάξη και απαντούν σε ερωτήσεις που θα τους υποβληθούν

• Κατανοούν και επεξηγούν το ρόλο και τη σηµασία των Πολεοδοµικών και των Οικοδοµικών Κανονισµών

• Επεξηγούν την έννοια κλίµακα (σκάλα) και κλιµακοστάσιο και σχεδιάζουν κάτοψη, όψεις και τοµές 

διαφόρων µορφών κλιµάκων

Γενικά, οι µαθήτριες, µε τις δεξιότητες που αποκτούν στο µάθηµα του αρχιτεκτονικού σχεδίου είναι σε 

θέση να σχεδιάσουν λειτουργική κατοικία εφαρµόζοντας τους βασικούς Πολεοδοµικούς κανονισµούς και 

ικανοποιώντας συγκεκριµένες απαιτήσεις. Μπορούν να λύσουν τα προβλήµατα, που θα τους παρουσιαστούν, 

και να παρουσιάσουν πλήρη Αρχιτεκτονική σχεδιοµελέτη για δοσµένο θέµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
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| Οδηγός Ειδικοτήτων ανά Κλάδο και Ενδεικτικές Περιγραφές Μαθηµάτων

53

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική και Κατασκευές 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Μαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες, 

την τεχνική ορολογία, τους ορισµούς και τις µονάδες µέτρησης, που αφορούν στη Μηχανική Επιστήµη και να 

κατανοήσουν την εφαρµογή της στις κατασκευές, να µελετήσουν την κάµψη, τον λυγισµό δοµικών στοιχείων και 

τα επίπεδα δικτυώµατα, καθώς και να αποκτήσουν  βασικές γνώσεις αντοχής υλικών. 

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές /ριες:

• να εξοικειωθούν µε τις µονάδες µέτρησης και τις βασικές έννοιες που αφορούν στη Μηχανική Επιστήµη

• να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβληµάτων που σχετίζονται µε δυνάµεις και ροπές

• να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αντοχής υλικών

• να κατανοήσουν την εφαρµογή της τεχνικής µηχανικής στις κατασκευές

• να εξοικειωθούν µε τις έννοιες Κέντρο Βάρους και Ροπή Αδρανείας και την επίλυση σχετικών προβληµάτων

• να αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας ισοστατικών δοκών και υπολογίζουν αντιδράσεις και εσωτερικά εντατικά 

µεγέθη,  σχεδιάζουν και ερµηνεύουν διαγράµµατα ροπών κάµψης, τεµνουσών και αξονικών δυνάµεων. 

• να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε θέµατα κάµψης και λυγισµού δοµικών στοιχείων και σε επίπεδα 

δικτυώµατα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ∆ιάρκεια µαθήµατος 3 έτη

Οι µαθητές/ριες αποκτούν γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση:

• να χρησιµοποιούν σωστά τις µονάδες µέτρησης στο σύστηµα S.I. και να αναγνωρίζουν τις  έννοιες  

δύναµη , φορτία,  ροπές.  Τις συνθέτουν/ αναλύουν, και εφαρµόζουν συνθήκες ισορροπίας

• να αναλύουν  βασικά στοιχεία αντοχής των Υλικών και επιλύουν σχετικές ασκήσεις  

• να υπολογίζουν το Κέντρο βάρους, τη Ροπή αδράνειας, τη  Ροπής αντίστασης  και την Ακτίνα  αδράνειας  

• να αναγνωρίζουν τον στατικό φορέα και υπολογίζουν τις αντιδράσεις σε ισοστατικούς φορείς

• να ερµηνεύουν και υπολογίζουν τα εσωτερικά εντατικά µεγέθη (Ροπή κάµψεως, τέµνουσα και αξονική 

δύναµη) και σχεδιάζουν τα διαγράµµατα τους, ερµηνεύουν και εφαρµόζουν τον θεµελιώδη νόµο κάµψης 

απλών δοκών και υπολογίζουν τις τάσεις που αναπτύσσονται στη διατοµή

• να υπολογίζουν διατοµή έναντι λυγισµού, επιχειρηµατολογούν για την χρήση και λειτουργία των 

δικτυωµάτων και υπολογίζουν τις καταπονήσεις στις ράβδους τους. 

Με την βοήθεια του µαθήµατος, οι µαθητές/ριες  κατανοούν καλύτερα το περιεχόµενο συναφών µαθηµάτων 

του κλάδου τους, όπως το Στατικό Σχέδιο και τα ∆οµικά Υλικά και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω 

ανέλιξή τους και παραπέρα σπουδές τους στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

• Σχεδιασµός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

• Γραφικές Τέχνες και Πολυµέσα

• Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικού χώρου

• Σχεδιασµός Ενδυµάτων

04
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Στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσµο, όλα τα προϊόντα, 

από τα απλά διακοσµητικά αντικείµενα και τα είδη οικιακής 

χρήσης (π.χ. έπιπλα, ξύλινες κατασκευές και επενδύσεις) 

έως τις πολύπλοκες βιοµηχανικές κατασκευές, απαιτούν 

υψηλού επιπέδου σχεδιασµό, ώστε να καλύπτουν όλο τις 

συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες και να εντυπωσιάζουν µε 

την αισθητικά εξελιγµένη µορφή τους.

Ο Σχεδιασµός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών είναι 

ιδιαίτερα εξειδικευµένη σύγχρονη ειδικότητα, µε άπειρες 

εφαρµογές και µεγάλες προοπτικές, ιδανικές για νέους 

και νέες µε δηµιουργική έµπνευση, µεθοδικότητα και ευ-

ρηµατικότητα, οι οποίοι/ες αγαπούν να συνδυάζουν την 

καλλιτεχνική έκφραση µε την τεχνολογία και την κατα-

σκευή. Ο/η µαθητής/ρια είναι ο/η καλλιτέχνης-δηµιουρ-

γός-κατασκευαστής, ο/η οποίος/α αναζητά την αισθητική 

τελειότητα της φόρµας κάθε προϊόντος-αντικειµένου, που 

πρόκειται να παραχθεί, µελετώντας, συγχρόνως και σχο-

λαστικά, τη λειτουργικότητά του.

Στη ΜΤΕΕ, η ειδικότητα Σχεδιαµός Επίπλων και Ξύλινων 

Κατασκευών προσφέρεται στη Θεωρητική Κατεύθυνση. Η 

εκπαίδευση στην ειδικότητα διεξάγεται σε τρείς διαφορε-

τικές µορφές, τη Θεωρητική ∆ιδασκαλία, τις Εργαστηρια-

κές Μελέτες και Ασκήσεις και την Πρακτική Άσκηση.

Τι είναι η ειδικότητα του Σχεδιασµού
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών;

Αυτό το γνωστικό αντικείµενο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 

πιο ενδιαφέροντα, σύγχρονα, τεχνολογικά αντικείµενα και 

η συγκεκριµένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της τεχνολο-

γίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλο-

κατασκευών και του Σχεδιασµού Επίπλου. 

Με την έκρηξη που γνωρίζει η εξάπλωση του σχεδιασµού 

προϊόντων και συστηµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ και λόγω 

της ραγδαίας ανάπτυξης βιοµηχανικών προϊόντων και συ-

στηµάτων και κατασκευών µε σύγχρονα υλικά διαπιστώ-

θηκε η ανάγκη αναδιοργάνωσης και συγχρονισµού αυτής 

της ειδικότητας.

Η αποστολή της ειδικότητας αυτής είναι να καλλιεργεί και 

να προάγει τη γνώση στους τοµείς της τεχνολογίας ξύλου, 

της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευ-

ών και του σχεδιασµού επίπλου και να συµβάλλει στην 

ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της καινοτοµίας, µέσω 

της εφαρµογής της γνώσης.

Ποια η σηµασία της ειδικότητας Σχεδιασµός 
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών;

Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους/εες, σύγχρονους/ες 

Σχεδιαστές/ριες, Κατασκευαστές/ριες και Τεχνολόγους 

Ξύλου & Επίπλου 
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υψηλής ποιοτικής στάθµης. Η ΜΤΕΕ βρίεκεται σε συνεχή 

επαφή µε τους παραγωγικούς φορείς του τοµέα δράσης 

του, µε σκοπό να παρέχει τεχνολογικές συµβουλές και 

εξειδικευµένη επιµόρφωση, αλλά και να γίνεται δέκτης 

των µηνυµάτων τους, τα οποία ανατροφοδοτούν την εκ-

παιδευτική διαδικασία.

Ο βασικός σκοπός της ειδικότητας είναι να εκπαιδεύσει 

επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τον/τη µαθητή/ρια, τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να κα-

ταστεί ικανός/η να ασκήσει το επάγγελµα της ειδικότητάς 

του/της και να επανδρώσει σχετικούς δηµόσιους και ιδιω-

τικούς φορείς µε τον βέλτιστο τρόπο.

Επιπρόσθετα, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ-

ση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογι-

κών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων, που να συνεισφέ-

ρει στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιοµηχανικού και 

του βιοτεχνικού κλάδου του ξύλου, των ξύλινων κατα-

σκευών και του επίπλου, στην τεχνολογική, οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας µας.

    Η ειδικότητα του Σχεδιασµού Επίπλων
   και Ξύλινων Κατασκευών στη ΜΤΕΕ

Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας διαθέτει τη θεωρητική 

και την εφαρµοσµένη κατάρτιση, ώστε να δραστηριοποι-

ηθεί στους τοµείς παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου 

και ξυλοκατασκευών, σχεδιασµού πρωτότυπων επίπλων 

και ξυλοκατασκευών και εφαρµογής σχεδιαστικών προ-

τάσεων, σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις 

της αγοράς, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία 

µονάδων παραγωγής και εµπορίας προϊόντων ξύλου και 

επίπλου.

Παρέχει στον/στη µαθητή/ρια τα απαραίτητα εφόδια, που 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή του/της για επιστηµο-

νική και επαγγελµατική σταδιοδροµία και εξέλιξη. Μπορεί 

να εργαστεί σε επιχειρήσεις-βιοµηχανίες-οργανισµούς, 

που ασχολούνται µε τη µεταποίηση του ξύλου, που πω-

λούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή 

προϊόντα που έχουν σχέση µε τη βιοµηχανία ξύλου και επί-

πλου και σε κρατικά ή ηµικρατικά τµήµατα, που κατασκευ-

άζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές.

Ειδικότερα, ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας µπορεί να 

εργαστεί στους τοµείς της συναρµολόγησης επίπλων, της 

κατασκευής και της εφαρµογής ξύλινων εξωτερικών και 

εσωτερικών κατασκευών, της ξυλογλυπτικής, της αναπα-

λαίωσης και της συντήρησης ξύλινων αντικειµένων, της 

τόρνευσης, του ταπετσαρίσµατος επίπλων και της αποπε-

ράτωσης ξύλινων επιφανειών.

Με τα εφόδια και την κατάρτιση που εξασφαλίζει ο/η από-

φοιτος/η, µπορεί να απασχοληθεί ως προγραµµατιστής 

και χειριστής σύγχρονων ξυλουργικών µηχανηµάτων και 

εργαλειοµηχανών CNC, ακόµα, να δηµιουργήσει τη δική 

του/της ειδικευµένη επιχείρηση ως ελεύθερος/η επαγγελ-

µατίας, αναλαµβάνοντας µελέτες σχεδιασµού κατασκευ-

ών και κατασκευής νέων προϊόντων.

Σπουδές στον τοµέα του Σχεδιασµού 
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Ο/η απόφοιτος/η έχει άµεση πρόσβαση σε επόµενη βαθ-

µίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαί-

δευση, ΤΕΙ, ΤΕΠΑΚ, Κολλέγια, Πολυτεχνεία, Πανεπιστή-

µια, ΜΙΕΕΚ κ.λπ.).

Συγκεκριµένα έχει δικαίωµα να διεκδικήσει θέση για σπου-

δές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελ-

λάδας, στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων. 

Επιπρόσθετα, µπορεί να φοιτήσει σε ιδρύµατα τριτοβάθµι-

ας εκπαίδευσης άλλων χωρών, αν ικανοποιήσει τις απαι-

τήσεις για εισδοχή σε αυτά.

Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήµια και κολλέ-

για, που προσφέρουν ακαδηµαϊκά προγράµµατα εκπαί-

δευσης, στην ειδικότητα του Σχεδιασµού Επίπλων και Ξύ-

λινων Κατασκευών, έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση και 

επανασχεδιασµό των προσφεροµένων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων τους. Οι ακαδηµαϊκές σπουδές µπορούν 

να φτάσουν µέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, 

επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε εξειδικευµένα θέµατα 

της Ειδικότητας και της Έρευνας.
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ΜΑΘΗΜΑ: Βιοµηχανικός Σχεδιασµός Επίπλου και Κατασκευών 

ΣΚΟΠΟΣ

Το µάθηµα “Βιοµηχανικός Σχεδιασµός Επίπλου και Κατασκευών”, έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις µαθητές/

ριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στις µεθόδους σχεδιασµού των 

προϊόντων χρήσης, την ανάπτυξη των τεχνικών παρουσίασης και του ποιοτικού ελέγχου της µορφής και των 

υλικών παραγωγής τους.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα “Βιοµηχανικός Σχεδιασµός Επίπλου και Κατασκευών”, έχει ως κύριο στόχο οι µαθητές/τριες να 

εξοικειωθούν µε:

1. διάφορες µεθόδους υπολογισµού µεγεθών και αναλογιών

2. τις βασικές έννοιες και ορισµούς που αφορούν στο κατασκευαστικό σχέδιο

3. τη µελέτη, την κατανόηση, την ανάλυση και τη σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων για έπιπλα και 

ξυλουργικές κατασκευές.

4. την σηµασία των διάφορων σταδίων του σχεδιασµού επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών.

5. την χρήση και την εφαρµογή της θεωρίας του Design σε συγκεκριµένα αντικείµενα

6. την ανάλυση µεθόδων κατασκευής διαφόρων τύπων επίπλων και ετοιµασία καταλόγου υλικών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα οι µαθητές/ριες θα γνωρίσουν την Ιστορία και τις διάφορες Θεωρίες του Design καθώς και 

τις βασικές έννοιες και ορισµούς που αφορούν στον Βιοµηχανικό Σχεδιασµό. Οι µαθητές/ριες θα εφοδιαστούν 

µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία σχεδιασµού και παραγωγής προϊόντων 

από την ιδέα στη µακέτα, στο πρωτότυπο, στο τελικό δείγµα (µορφή, υλικά, χρώµα), στην παραγωγή. Ιδιαίτερη 

σηµασία δίνεται στη διαµόρφωση θετικής στάσης των µαθητών/ριών απέναντι στην εφαρµογή της θεωρίας του 

Design σε συγκεκριµένα αντικείµενα µε σκοπό την παραγωγή τους (αντικείµενα χρήσης ως έργα τέχνης), τη 

λεπτοµερή σχεδίαση και την τεχνικοοικονοµική µελέτη των υπό παραγωγή αντικειµένων.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακός Σχεδιασµός Ειδικότητας 

ΣΚΟΠΟΣ

Το µάθηµα “Ψηφιακός Σχεδιασµός Ειδικότητας”, έχει σκοπό οι µαθητές/ριες να αποκτήσουν µια σφαιρική και 

ολοκληρωµένη εικόνα για τη σηµασία και τις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο Σχεδιασµό και την 

Παραγωγή Επίπλου και Ξύλινων κατασκευών.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα “Ψηφιακός Σχεδιασµός Ειδικότητας”, έχει σαν κύριο στόχο οι µαθητές/τριες να εξοικειωθούν µε:

1. τη σηµασία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα διάφορα στάδια του Σχεδιασµού Επίπλων και Ξύλινων 

κατασκευών

2. τον προγραµµατισµό των ηλεκτρονικά ελεγχόµενων εργαλειοµηχανών (CNC) µε τη χρήση Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή

3. µε τις βασικές αρχές σχεδίασης µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

4. την σχεδίαση απλών σχεδίων δύο διαστάσεων µε τα διάφορα προγράµµατα τύπου CAD και άλλα 

σχεδιαστικά προγράµµατα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα, οι µαθητές/ριες εξοικειώνονται µε τη χρήση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατανοούν 

τη σηµασία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα διάφορα στάδια του σχεδιασµού επίπλων και ξυλουργικών 

κατασκευών, γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και αποκτούν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να σχεδιάζουν απλά σχέδια δύο διαστάσεων µε σχεδιαστικά προγράµµατα τύπου 

CAD. Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις αναφορικά µε τη σηµασία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στον προγραµµατισµό 

των ηλεκτρονικά ελεγχόµενων εργαλειοµηχανών (CNC).



ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

60

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται ως «η εποχή της εικόνας». 

Ο σύγχρονος άνθρωπος δέχεται καταιγισµό εικόνων 

από ποικίλες πηγές, οι οποίες µε διάφορους τρόπους 

και µέσα εκπέµπουν αδιάκοπα οπτικά µηνύµατα. Οι Γρα-

φικές Τέχνες σήµερα διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στην καθηµερινή µας ζωή, καθώς µε τις ποικίλες εφαρµο-

γές τους εξυπηρετούν την άµεση µετάδοση του οπτικού 

µηνύµατος. 

Επάγγελµα µοντέρνο και ιδιαίτερα δηµιουργικό οι Γραφι-

κές Τέχνες, µε πάµπολλες εφαρµογές και µεγάλες προο-

πτικές εξέλιξης, όχι µόνο στην Κύπρο αλλά και στη διεθνή 

αγορά εργασίας. Ιδανικό για νέους και νέες µε καλλιτεχνι-

κές ανησυχίες στον τοµέα των Εφαρµοσµένων Τεχνών. 

Οι Γραφικές Τέχνες αποτελούν σήµερα το κύριο µέσο για 

τη δηµιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης. 

Χάρη σε αυτές σχεδιάζεται κάθε τι που βλέπουµε τυπωµέ-

νο γύρω µας. Σήµατα και λογότυπα εταιριών και προϊόντων, 

συσκευασίες, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, ενηµερωτικές 

και διαφηµιστικές αφίσες, εξώφυλλα βιβλίων και ψηφια-

κών δίσκων, έντυπα όπως εφηµερίδες και περιοδικά, είναι 

όλα έργα του/της Γραφίστα/τριας. 

Ακολουθώντας την εξέλιξη της εποχής µας, µε τις Γραφι-

κές Τέχνες και τα Πολυµέσα µπορεί επίσης να γίνει ο σχε-

διασµός και η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας (web design), 

ακόµη και η δηµιουργία κινούµενων σχεδίων (animation).

Τι είναι οι Γραφικές Τέχνες; 

Οι Γραφικές Τέχνες ασχολούνται µε το σχεδιασµό έργων 

οπτικής επικοινωνίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής. 

Ειδικότερα, καταπιάνονται µε την εικονογράφηση και 

σελιδοποίηση βιβλίων και περιοδικών, µε το σχεδιασµό 

γραµµάτων, λογοτύπων, εντύπων, αφίσας, ακόµη και µε 

τη δηµιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Ο Γραφίστας/

τρια επιλέγει, ιεραρχεί και συνθέτει τα κατάλληλα στοι-

χεία, ώστε το έργο του/της να χαρακτηρίζεται από λει-

τουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσµα.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
των Γραφικών Τεχνών και Πολυµέσων 
στην Κύπρο;

Το δηµιουργικό έργο του/της Γραφίστα/ριας είναι πολύ 

σηµαντικό και εισβάλλει µαζικά στην καθηµερινή µας 

ζωή, επηρεάζοντας άµεσα το αισθητικό επίπεδο του κοι-

νωνικού συνόλου.

Ο/η Γραφίστας/ρια έχει τεχνικές γνώσεις, γνωρίζει όλες 

τις µεθόδους εκτύπωσης και παραγωγής εντύπων και 

είναι σε θέση να καθοδηγεί τον Τεχνολόγο Τυπογράφο, 

όπου χρειάζεται. Επίσης είναι σε θέση να προβλέπει τον 

καλύτερο τρόπο παρουσίασης του προϊόντος, του µηνύ-

µατος ή της διαφηµιστικής ιδέας. Ο/η Γραφίστας/τρια 

πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και 
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των προϊόντων της, όπως και κάθε µεταβολή και αλλαγή 

στα ιδεολογικά συστήµατα, στο πλαίσιο των οποίων τακτι-

κά καλείται να υπηρετήσει µε την δουλειά του/της. 

Σήµερα, το επάγγελµα του/της Γραφίστα/ριας είναι ένα 

επάγγελµα που µέσα στην καταναλωτική κοινωνία κατέχει 

µια ξεχωριστή θέση, αφού συνδέεται απαραίτητα µε την 

προώθηση ιδεών και καταναλωτικών αγαθών.

Η ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών 
και Πολυµέσων στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας των Γραφικών Τεχνών και Πολυ-

µέσων στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη δηµιουργικών και τα-

λαντούχων µαθητών και µαθητριών µε ισχυρό υπόβαθρο 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ακόµα, τους παρέχει την ευ-

καιρία να δηµιουργήσουν το ατοµικό τους portfolio και τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε όσους/όσες ενδιαφέρονται 

να φοιτήσουν σε πανεπιστήµια της Κύπρου και του εξω-

τερικού και να καταστούν αξιόλογοι/ες Γραφίστες/τριες.

Το µάθηµα παρέχει στους/στις µαθητές/ριες την ευκαι-

ρία να αναπτύξουν σειρά δεξιοτήτων και τεχνικών σχε-

διασµού, καθώς και τις εννοιολογικές και δηµιουργικές 

τους ικανότητες, µε σκοπό την επίλυση οπτικών προβλη-

µάτων για την επίτευξη άρτιας οπτικής επικοινωνίας. 

Με τη συµπλήρωση του προγράµµατος, οι µαθητές/τριες 

αποκτούν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικα-

νοτήτων ώστε:

• να εφαρµόζουν ειδικές γνώσεις στην ανάλυση και 

επίλυση σχεδιαστικών προβληµάτων µέσα από µεθο-

δικές προσεγγίσεις.

• να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, έκφρα-

σης, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, υψηλής αι-

σθητικής και οργανωτικότητας.

• να συγκροτούν ένα ισχυρό οπτικό λεξιλόγιο για την 

επιτυχή αντιµετώπιση των σχεδιαστικών προβληµά-

των και των τεχνολογικών προκλήσεων στον χώρο 

του σχεδιασµού και της οπτικής επικοινωνίας.

• να εφαρµόζουν και να αξιοποιούν τις βασικές αρχές 

που αφορούν στην τυπογραφία, καθώς και την εικό-

να (έντυπη και ηλεκτρονική).

• να εφαρµόζουν τη διαδικασία οπτικοποίησης εννοι-

ών µέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις έρευνας, 

εννοιολόγησης, σκιαγράφησης και παρουσίασης 

ιδεών.

• να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα για την ορθή 

επιλογή οπτικών µέσων παρουσίασης εννοιών.

• να κατανοούν τις πολιτισµικές διαφορές που επηρε-

άζουν το νόηµα των λέξεων και των συµβόλων, απο-

κτώντας έτσι οπτικό γραµµατισµό.

Η ειδικότητα λειτουργεί σε όλες τις επαρχίες και στις πε-

ρισσότερες Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.

Σπουδές στις Γραφικές Τέχνες και Πολυµέσα

Σχολές Εφαρµοσµένων Τεχνών στην Κύπρο αλλά και σε 

όλο τον κόσµο προσφέρουν ευρεία επιλογή ειδικεύσεων 

στην ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών. Η επικοινωνία 

στην εποχή µας αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο σε κάθε 

δραστηριότητα της αγοράς. Η Γραφιστική αποτελεί µια 

από τις σηµαντικότερες εκφράσεις της και ο/η Γραφίστας 

τον πλέον καταρτισµένο επαγγελµατία για να εκφράζει τα 

µηνύµατα που θα πείθουν και θα συγκινούν κάθε υποψή-

φιο καταναλωτή. 

Οι ακαδηµαϊκές σπουδές για τους/τις Γραφίστες/ριες 

µπορούν να φτάσουν µέχρι τον διδακτορικό τίτλο και 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάδοση νέων γνώσεων 

και µεθοδολογιών. Καλύπτουν πολύ εξειδικευµένα θέµα-

τα, όπως τα νέα µέσα επικοινωνίας, τα κινούµενα σχέδια, 

τον σχεδιασµό ιστοσελίδας, τις εναλλακτικές µεθόδους 

απεικόνισης και τη διαδραστικότητα.
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ΜΑΘΗΜΑ: Γραφικές Τέχνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να καταστήσει τους/τις µαθητές/ριες ικανούς να επιλύουν µε µεθοδικές προσεγγίσεις 

ποικίλα προβλήµατα γραφιστικού σχεδιασµού.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών σχεδιασµού στους/στις µαθητές/ιες 

αλλά και την εξοικείωση µε τους τρόπους διερεύνησης εννοιολογικών προσεγγίσεων στον σχεδιασµό, ώστε να 

επιλύουν ένα ευρύ φάσµα σχεδιαστικών προβληµάτων, από την πρώτη διερεύνηση ιδεών και προσχεδίων µέχρι 

την τελική παρουσίαση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα Γραφικές Τέχνες εξοικειώνει τους/τις µαθητές/ριες µε τους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης 

ποικίλων προβληµάτων δισδιάστατου και τρισδιάστατου γραφιστικού σχεδιασµού (τυπογραφία, οπτική ταυτότητα, 

συσκευασία, έντυπη διαφήµιση, αφίσα, µικρό έντυπο, βιβλίο). 

Μέσω της κατανόησης της Γραφιστικής, ως µιας στοχευµένης πορείας επίλυσης οπτικών προβληµάτων µε στόχο 

την οπτικοποίηση µηνύµατος, καθώς και της σωστής αξιοποίησης των βασικών γνώσεων και αρχών που αφορούν 

στη σύζευξη της τυπογραφίας µε την εικόνα, το µάθηµα επιδιώκει την εξοικείωση µε τις συνιστώσες της οπτικής 

επικοινωνίας, για κάθε µορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής σχεδίασης. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακός Σχεδιασµός Ι, ΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους/τις µαθητές/ριες µε την ψηφιακή τεχνολογία των προγραµµάτων 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator και WordPress.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα έχει ως στόχο οι µαθητές/τριες να αποκτήσουν δεξιότητες έτσι ώστε να χειρίζονται τα προγράµµατα 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator και WordPress για την επεξεργασία στατικής εικόνας, τη δηµιουργία 

διανυσµατικών γραφικών, συνθέσεων γραφιστικών εφαρµογών και σχεδιασµό ιστοσελίδας (basic web design).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Adobe Photoshop είναι πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας, µε το οποίο µπορούµε να διορθώσουµε, να 

συνθέσουµε και να δηµιουργήσουµε εικόνες που θα χρησιµοποιηθούν είτε σε έντυπη εκτύπωση είτε σε 

εφαρµογές Web. Στο µάθηµα αναλύονται τα εργαλεία για τη διόρθωση φωτογραφιών, τη δηµιουργία εφέ και τον 

συνδυασµό πολλών εικόνων. ∆ιδάσκονται διάφορες τεχνικές του Adobe Photoshop, έτσι ώστε η επεξεργασία 

της εικόνας να παρουσιάζεται µε τρόπο επαγγελµατικό και ρεαλιστικό. Επίσης διδάσκεται η συνεργασία του Ado-

be Photoshop µε άλλα προγράµµατα - σχεδιαστικά ή σελιδοποιητικά - για την προετοιµασία τελικού αρχείου και 

την τελική επεξεργασία για εκτύπωση.

Το Adobe Illustrator είναι πρόγραµµα σχεδίασης και επεξεργασίας κειµένου, µε το οποίο οι µαθητές/ιες θα 

αποκτήσουν γνώσεις στον χειρισµό και τη χρήση εργαλείων σχεδίασης, ιδιοτήτων, λειτουργιών, εφέ, παλετών 

από χρώµατα κλπ., για τον σχεδιασµό γραφιστικών εφαρµογών. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνδυαστική 

προσέγγιση, καλλιτεχνική και τεχνολογική, η οποία χαρακτηρίζει τα νέα µέσα. Επίσης, διδάσκεται η συνεργασία 

του Adobe Illustrator µε άλλα προγράµµατα - επεξεργασίας φωτογραφίας, σχεδιαστικά ή σελιδοποιητικά - για την 

προετοιµασία τελικού αρχείου και την τελική επεξεργασία για εκτύπωση.

Το WordPress θα φέρει τους/τις µαθητές/ριες σε επαφή µε τον βασικό σχεδιασµό ιστοσελίδας (basic web de-

sign). Είναι ένα online εργαλείο δηµιουργίας ιστοσελίδων, εύκολο στη χρήση αλλά και ισχυρό σύστηµα διαχείρισης 
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Ο/η Σχεδιαστής/ρια Εσωτερικών Χώρων (δια-

κοσµητής/ρια), χρειάζεται να διαθέτει παρατη-

ρητικότητα, δηµιουργικότητα, φαντασία, υψηλό 

αισθητικό κριτήριο και γενικότερα αγάπη για τις εφαρ-

µοσµένες τέχνες. Πολύ σηµαντικό, εξάλλου, είναι 

να διαθέτει σχεδιαστικές ικανότητες και δεξιότητες. 

Πρέπει επίσης, να διαθέτει ικανότητα αντίληψης του χώ-

ρου και των µορφών, ικανότητα σχεδιαστικής έκφρασης, 

καθώς και ικανότητα επικοινωνίας. Επιπλέον, πρέπει να 

τηρεί καλή συνεργασία µε τους/τις πελάτες, τα συνεργεία 

και τους προµηθευτές, όπως και να έχει οργανωτικές και 

συντονιστικές ικανότητες. Το πρόγραµµα Σχεδιασµού και 

∆ιακόσµησης Εσωτερικού Χώρου ασχολείται µε την αι-

σθητική καλλιέργεια και την ανάπτυξη οπτικής επικοινωνί-

ας µέσα από δηµιουργική προσέγγιση και ευαισθησία. Οι 

µαθητές/ριες αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες 

για την επίλυση σχεδιαστικών µελετών, καλλιεργώντας 

έτσι την εικαστική τους έκφραση και καλαισθησία. Μέσα 

από τα µαθήµατα ειδικότητας, οι µαθητές/ριες έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν διάφορα υλικά, χρώµατα, έπι-

πλα και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για µια πετυ-

χηµένη διακόσµηση. Μέσα από τις σχεδιαστικές µελέτες 

(projects) προσφέρονται γνώσεις και αναπτύσσονται δε-

ξιότητες και ικανότητες για λήψη αποφάσεων, οι οποίες 

απαιτούνται σε ένα επαγγελµατικό πρότυπο εργασίας, 

στον χώρο του σχεδιασµού εσωτερικών χώρων.

Τι είναι ο Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση  
Εσωτερικού Χώρου; 

Η ειδικότητα Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικού 

Χώρου ακολουθεί όλα τα στάδια µελέτης, έρευνας, 

έµπνευσης, προσχεδίων, τελικού σχεδιασµού, και πα-

ρουσίασης τελικής πρότασης. Μέσα από µια δηµιουργική 

διαδικασία, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα, την εργο-

νοµία και την αισθητική, προκύπτουν ευφάνταστες λύσεις 

µε προσωπικό γούστο. Η γνώση και η έρευνα γύρω από 

τον κόσµο της τεχνολογίας και των προϊόντων βοηθά 

στην ευαισθητοποίηση των µαθητών/ριών στα υλικά και 

τα χρώµατα, δηµιουργώντας ερεθίσµατα για δηµιουργι-

κές επιλογές. 

Μέσα από την ανάπτυξη ιδεών για τη δηµιουργία νέων 

προτάσεων και λύσεων για εσωτερικούς χώρους, ο/η 

µαθητής/ρια όχι µόνο αποκτά εξειδικευµένες γνώσεις και 

δεξιότητες αλλά αναπτύσσει και χαρακτηριστικά για τη δι-

αµόρφωση της προσωπικότητάς του. Μαθαίνει να συνερ-

γάζεται, να επικοινωνεί, και να αναπτύσσει το αίσθηµα της 

υπευθυνότητας, και του σεβασµού, της αυτογνωσίας και 

της ακεραιότητας. Συνεπώς, τα πιο πάνω στοιχεία προω-

θούν την επίτευξη προσωπικών στόχων και τη συνεισφο-

ρά του ατόµου στην κοινωνία. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ



| Οδηγός Ειδικοτήτων ανά Κλάδο και Ενδεικτικές Περιγραφές Μαθηµάτων

65

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας Σχεδι-
ασµού και ∆ιακόσµησης Εσωτερικού Χώρου 
στην Κύπρο; 

Μέσα από τις νέες τάσεις και την ανάπτυξη της βιοµηχα-

νίας στην Κύπρο, η ειδικότητα του Σχεδιασµού και της 

∆ιακόσµησης Εσωτερικού Χώρου αποτελεί προοπτική µε 

δυναµική για τις απαιτήσεις της εξειδίκευσης στον επαγ-

γελµατικό τοµέα. Η ανέγερση νέων οικοδοµών και η ανα-

καίνιση παλαιών κτηρίων ιδιωτικής κατοίκησης, όπως και 

δηµόσιων ή εµπορικών χώρων, δηµιουργεί την ανάγκη 

της συµβολής ενός/µιας απόφοιτου του κλάδου Σχεδια-

σµού και ∆ιακόσµησης Εσωτερικού Χώρου.  Με τις εξειδι-

κευµένες υπηρεσίες που προσφέρονται, βελτιώνεται λει-

τουργικά και αισθητικά το περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος 

ζει και κινείται. Έτσι οι διάφοροι χώροι, ιδιωτικοί, εµπορι-

κοί, δηµόσιοι, χώροι αναψυχής και εκθεσιακοί, αποκτούν 

υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, µε αποτέλεσµα οι 

άνθρωποι να ζουν και να εργάζονται εποικοδοµητικά και 

ευχάριστα.

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας αποκτούν τα εφόδια για 

να εργαστούν σε ευρύτερους επαγγελµατικούς τοµείς, 

όπως σύµβουλοι πελατών σε καταστήµατα πώλησης 

επίπλων, φωτιστικών και διακοσµητικών ειδών. Μπο-

ρούν, επίσης, να εργαστούν σε Αρχιτεκτονικά Γραφεία, 

Γραφεία Σχεδιασµού και ∆ιακόσµησης ως Βοηθοί ∆ια-

κοσµητές (Interior Designers). Τέλος, αποκτούν τέτοια 

κατάρτιση η οποία είναι απαραίτητη για επαγγελµατικές 

συµβουλές σε κάθε µικρό ή µεγάλο έργο που αφορά στη 

διακόσµηση χώρου. Εποµένως, ενσωµατώνουν τη θεω-

ρητική και πρακτική τους γνώση µέσα στο επαγγελµατικό 

τους περιβάλλον.

Η ειδικότητα Σχεδιασµού και ∆ιακόσµησης 
Εσωτερικού Χώρου στη ΜΤΕΕ

Ήδη, από τη σχολική χρονιά 2016-2017 ο Κλάδος ονο-

µάστηκε Κλάδος Εφαρµοσµένων Τεχνών, και λειτουργεί 

µε την νέα αναβαθµισµένη δοµή Αναλυτικών Προγραµµά-

των. Η ειδικότητα Σχεδιαµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικού 

Χώρου, προσφέρεται στις περισσότερες Τεχνικές Σχο-

λές, σε όλες τις επαρχίες. 

Σκοπός του ΥΠΠ, ειδικότερα της ΜΤΕΕ, είναι η δη-

µιουργία των προϋποθέσεων για ακαδηµαϊκή ή 

και επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη για κάθε

απόφοιτο/η. 

Σπουδές στον τοµέα Σχεδιασµού 
και ∆ιακόσµησης

Οι απόφοιτοι/ες Τεχνικών Σχολών αποκτούν γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες, κατάλληλα εφόδια για την ει-

σαγωγή τους σε τριτοβάθµιες σχολές, πανεπιστήµια και 

κολλέγια, σε διαφορετικούς τοµείς των Εφαρµοσµένων 

Τεχνών (∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου, Αρχιτεκτονική, 

Σχεδιασµός Επίπλου, Βιοµηχανικός Σχεδιασµός Προι-

όντων κ.ά).  Στην Κύπρο, όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια 

προσφέρουν αναγνωρισµένο πτυχίο σπουδών στην ειδι-

κότητα Σχεδιασµού και ∆ιακόσµησης. 

Απόφοιτοι/ες µας µε ταλέντο και φιλοδοξίες µπορούν 

να πετύχουν υποτροφίες από ιδιωτικά Πανεπιστήµια 

στην Κύπρο και το εξωτερικό. Οι τελειόφοιτοι/ες της ει-

δικότητας του Σχεδιασµού και ∆ιακόσµησης Εσωτερικών 

Χώρων έχουν την ευκαιρία µε τις εισαγωγικές εξετάσεις 

για Τριτοβάθµιες Σχολές στην Ελλάδα, να διεκδικήσουν 

θέση σε διάφορα πεδία κερδίζοντας θέσεις στα Τ.Ε.Ι. 

στον ανάλογο κλάδο, στα Πανεπιστήµια και στο Πολυτε-

χνεία σε άλλους συναφείς κλάδους. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές/ριες τις γενικές έννοιες της διακοσµητικής και της 

διαρρύθµισης του εσωτερικού χώρου, τις εργονοµικές διαστάσεις των επίπλων, τις αναλογίες του ανθρώπινου 

σώµατος και τις ιδιότητες και εφαρµογές διαφόρων υλικών διακόσµησης οι οποίες χρησιµοποιούνται στα 

εργαστηριακά µαθήµατα της ειδικότητας.  Τέλος, το µάθηµα αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης 

προβληµάτων διαρρύθµισης, λειτουργικότητας και αισθητικής κατά τη σχεδίαση εσωτερικών χώρων. 

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/τριες να εξοικειωθούν µε:

1. τις βασικές έννοιες και τους τοµείς της διακοσµητικής

2. την έννοια του εσωτερικού χώρου και της επίπλωσης του

3. την κατανόηση και ερµηνεία του σχεδίου διακόσµησης  εσωτερικών χώρων

4. τις βασικές δεξιότητες σχεδίασης εσωτερικών χώρων και επίπλων

5. τις ιδιότητες και τις µεθόδους χρήσης των υλικών διακόσµησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το εργαστηριακό µάθηµα ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου εξοικειώνει τους/τις µαθητές/ριες µε την οργάνωση, 

διαµόρφωση και αισθητική αναβάθµιση των εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, δίνει λύσεις και ιδέες σε θέµατα 

διαρρύθµισης και σχεδίασης επίπλων και χρηστικών αντικειµένων. 

Το µάθηµα προετοιµάζει τους/τις µαθητές/ριες να κατανοήσουν τα µέσα, τα όργανα σχεδίασης και τα υλικά 

διακόσµησης που χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση και στην παρουσίαση των σχεδίων διακόσµησης, καθώς και 

τις τεχνικές και δεξιότητες σχεδίασης.

Μέσω του µαθήµατος οι µαθητές/ριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν τους κανόνες της 

διακόσµησης και της αισθητικής. Επίσης, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση 

θεωρητικών και πρακτικών προβληµάτων στη διακόσµηση.
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχέδιο Ειδικότητας 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στα 

υλικά σχεδίασης και τις δεξιότητες στην ελεύθερη σχεδίαση όγκων, αντικειµένων και συνθέσεων, σε συνάρτηση 

µε το χώρο.

Επίσης, να αναπτύξουν οπτική και αισθητική αντίληψη του τρισδιάστατου σχεδιασµού, καθώς και ικανότητες 

ανάλυσης και κρίσης του ορθού τρόπου σχεδίασης.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/ριες να εξοικειωθούν µε:

1. τα µέσα, τα υλικά και τα όργανα σχεδίασης που χρησιµοποιούνται στο σχέδιο ειδικότητας

2. την απεικόνιση όγκων, αντικειµένων και συνθέσεων στο φύλλο σχεδίασης σε ορθές αναλογίες

3. την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών σκίασης των αντικειµένων και των συνθέσεων που σχεδιάζουν

4. τη σχεδίαση στοιχείων του περιβάλλοντος, µε ελεύθερο χέρι και µε τη χρήση διαφόρων υλικών

5. την κατανόηση του ελεύθερου προοπτικού σχεδίου, µε ένα και µε δύο σηµεία φυγής

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το εργαστηριακό µάθηµα Σχέδιο Ειδικότητας εξοικειώνει τους/τις µαθητές/ριες µε τα µέσα, τα υλικά και τα 

όργανα σχεδίασης, τα οποία χρησιµοποιούνται στο ελεύθερο σχέδιο και το προοπτικό σχέδιο.

Το µάθηµα µελετά τη δηµιουργική διερεύνηση των στοιχείων και των αρχών σχεδίασης του ελεύθερου και του 

γεωµετρικού προοπτικού σχεδίου, σε συνάρτηση µε την εφαρµογή των χρωµάτων και τη φωτοσκίαση των όγκων, 

ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη απόδοση των επιφανειών και των σχηµάτων.

Μέσω του µαθήµατος, οι µαθητές/ριες θα είναι σε θέση να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους στο ελεύθερο 

και το προοπτικό σχέδιο και να κατανοήσουν την οπτική αντίληψη του χώρου και τα στοιχεία που περικλείει. 

Παράλληλα, µέσα από δραστηριότητες παρατήρησης, εικαστικής µελέτης, σχεδίασης, έρευνας και δηµιουργίας 

αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς/ες να σχεδιάζουν 

και να εκφράζουν δηµιουργικά τις ιδέες τους µε ελεύθερο χέρι, γεωµετρικά όργανα και µε άλλες σύγχρονες 

µεθόδους.
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Ο/η Σχεδιαστής/ρια Μόδας ή «Fashion Designer», όπως 

έχει επικρατήσει διεθνώς, είναι εξειδικευµένος/η να δηµι-

ουργεί, µε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την υψηλή αισθη-

τική του/της αντίληψη, τη συνολική εικόνα που θα αναδεί-

ξει την κάθε προσωπικότητα, µε την οποία θα ασχοληθεί. 

Στον φαντασµαγορικό κόσµο της Μόδας η καταξίωση και 

η αναγνώριση επιτυγχάνεται µέσα από συνεχή και επιµελή 

εργασία, κάτι το οποίο, οι µαθητές/ριες που επιλέγουν την 

ειδικότητα αυτή, γνωρίζουν από την αρχή. 

Ο κλάδος  Ένδυσης, προσφέρεται στη ΜΤΕΕ, τόσο στη Θε-

ωρητική Κατεύθυνση όσο και στην Πρακτική Κατεύθυνση 

και λειτουργεί στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, στη Β΄ 

Τεχνική Σχολή Λεµεσού και στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

Τι είναι ο Σχεδιασµός Ενδυµάτων; 

Στη σύγχρονη εποχή η προσωπική «στιλιστική εικόνα» 

(personal image) που υιοθετείται στην καθηµερινότητα του 

/της καθενός/καθεµίας, µπορεί να αναδείξει µια προσωπι-

κότητα ή να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα. 

Ο/η Σχεδιαστής/ρια Μόδας είναι ο/η επαγγελµατίας που 

διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες, να 

αναδείξει, µέσα από τα ενδύµατά του/της, τα θετικά στοι-

χεία και να καλύψει έξυπνα τα αρνητικά στοιχεία, ενός σω-

µατότυπου.

Ο/η Σχεδιαστής/ρια Μό,δας έχει βασικό αντικείµενό του το 

σχεδιασµό ενδυµάτων ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις 

της µόδας. Η φαντασία, η δηµιουργικότητα, η διάθεση για 

πειραµατισµό και το πάθος για αναγνώριση, σε συνδυασµό 

µε τις καλλιτεχνικές, τις τεχνικές και τις εµπορικές γνώσεις 

και εµπειρίες πάνω στο αντικείµενό του, µπορούν να εξα-

σφαλίσουν σίγουρη επιτυχία σε ένα/µια άρτια καταρτισµέ-

νο/η Σχεδιαστή/ρια Μόδας. 

Ο/η Σχεδιαστής/ρια Μόδας διαθέτει καλλιτεχνικές και τε-

χνικές γνώσεις και δεξιότητες και είναι σε θέση να µελετά 

τις διεθνείς τάσεις της µόδας, να επιλέγει τα κατάλληλα υλι-

κά για την εργασία του/της, να µελετά και να αξιολογεί το 

προφίλ του πελάτη, καθώς και να ενηµερώνεται συνεχώς 

για τις τεχνολογικές αναβαθµίσεις στον τοµέα του/της. 

Καθήκον του/της Σχεδιαστή/ριας Μόδας είναι να παρακο-

λουθεί και να συντονίζει την παραγωγική διαδικασία, όπως 

επίσης και τον τρόπο παρουσίασης της συλλογής του/της.

  Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
  Σχεδιασµός Ενδυµάτων στην Κύπρο;

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον 

τοµέα της Μόδας έχουν αλλάξει πολύ µετά από την πρό-

σφατη οικονοµική ύφεση. 

Η παγκοσµιοποίηση της µόδας και η εισαγωγή στην κυπρι-

ακή αγορά γνωστών καταστηµάτων «αλυσίδα», έχει τροπο-

ποιήσει τις ανάγκες και τη ζήτηση εργασίας στον τοµέα της 

Μόδας. Οι Σχεδιαστές/ριες Μόδας µε πανεπιστηµιακές 

γνώσεις και εµπειρία στην «εµπορία» της Μόδας (Fashion 

Marketing) είναι πλέον περιζήτητοι/ες στην αγορά. Οι θέ-

σεις του/της «Αγοραστή Μόδας» (Fashion Buyer), ή «Στυλί-
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στα Μόδας», ή ακόµη και η θέση του/της ∆ιευθυντή/ριας, 

σε ένα κατάστηµα ειδών ένδυσης απαιτούν τις γνώσεις και 

τις εµπειρίες του/της Σχεδιαστή/ριας Μόδας. 

Η άλλοτε παρακµάζουσα βιοµηχανία ένδυσης αρχίζει 

αργά αλλά σταθερά να αναβιώνει µε την εµφάνιση νέων 

µικρών βιοτεχνιών. O/η Σχεδιαστής/τρια Μόδας διαδρα-

µατίζει κυρίαρχο ρόλο στη βιοµηχανία ένδυσης, αφού 

αποτελεί τον κύριο συντελεστή για τη δηµιουργία µιας επι-

τυχηµένης συλλογής ενδυµάτων, η οποία θα απασχολήσει 

την παραγωγή και θα βοηθήσει στην αύξηση των κερδών 

της βιοµηχανίας. 

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί το γεγονός ότι ο/η Σχεδι-

αστής/ρια Μόδας εκτιµάται και είναι περιζήτητος/η στην 

κυπριακή κοινωνία τόσο στο γυναικείο όσο και στο ανδρι-

κό ένδυµα, όσον αφορά στη δηµιουργία ιδιαίτερων κατά 

παραγγελία δηµιουργιών, όπως το νυφικό και το βραδινό 

ένδυµα.

Η ειδικότητα Σχεδιαµός Ενδυµάτων
 στη ΜΤΕΕ

Ο σκοπός της ειδικότητας «Σχεδιασµός Ενδυµάτων» στη 

Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση είναι η από-

κτηση των νοητικών και των εικαστικών γνώσεων και δεξιο-

τήτων, που θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασµό και 

την κατασκευή µιας συλλογής ενδυµάτων, ακολουθώντας 

τις εκάστοτε τάσεις της µόδας. 

Μέσα από αυτή την ειδικότητα του Κλάδου Εφαρµοσµέ-

νων Τεχνών, δίνεται η ευκαιρία στους/στις µαθητές/ριες να 

γνωρίσουν την ενδυµασία, στην ιστορική της αναδροµή, σε 

σχέση µε τις τέχνες και το κοινωνικό πλαίσιο της εξέλιξης 

της, να ακολουθήσουν την ορθή πορεία εργασίας για την 

ενηµέρωσή τους όσον αφορά στις νέες τάσεις της µόδας 

και να σχεδιάζουν συλλογή ενδυµάτων χρησιµοποιώντας 

την έρευνά τους. Μέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης 

της ειδικότητας «Σχεδιασµός Ενδυµάτων», αποκτούνται 

γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά στην κατασκευή των 

πατρόν και στη συναρµολόγηση των ενδυµάτων, καθώς 

και στις υφαντικές ύλες, στα υφάσµατα και σε άλλα σχεδι-

αστικά και εργαστηριακά υλικά που χρησιµοποιούνται στον 

τοµέα της ένδυσης. Οι µαθητές/τριες αντιλαµβάνονται τη 

δοµή και τη λειτουργία της βιοµηχανίας ένδυσης και είναι 

σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές της προώθη-

σης προϊόντων (fashion marketing) σε µια επιχείρηση µό-

δας, καθώς και της ορθής στιλιστικής, παρουσίασης των 

ενδυµάτων στο πεδίο του επαγγέλµατος τους. 

Σπουδές στον τοµέα Σχεδιασµού 
Ενδυµάτων

Τα τελευταία χρόνια τα πλείστα πανεπιστήµια και κολλέγια, 

που προσφέρουν ακαδηµαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσης 

στον τοµέα Σχεδιασµού Ενδυµάτων, έχουν αφουγκραστεί 

τις ανάγκες της εποχής, όσον αφορά στις υφιστάµενες 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και έχουν προβεί σε ανα-

διάρθρωση και επανασχεδιασµό των προσφεροµένων εκ-

παιδευτικών προγραµµάτων τους. Εκπαιδευτικά προγράµ-

µατα µε ενισχυµένη την προσφορά γνώσεων όσον αφορά 

στην εµπορία της Μόδας, στην οργάνωση της βιοµηχανίας 

Μόδας και στη χρήση ψηφιακών σχεδιαστικών προγραµ-

µάτων σχετικά µε τον τοµέα της Μόδας, έχουν υιοθετηθεί 

από πληθώρα τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δι-

εθνώς. 

Ένας πανεπιστηµιακός τίτλος στο Σχέδιο Μόδας είναι απα-

ραίτητος για τους/τις φιλόδοξους/ες και ταλαντούχους/ες 

φοιτητές/ριες, αφού θα τους ενισχύσει τις προοπτικές για 

επαγγελµατική επιτυχία και ανέλιξη στον τοµέα τους. Ο/η 

πτυχιούχος Σχεδιαστής/ρια Μόδας µπορεί να εργαστεί σε 

ατελιέ µόδας, ως στυλίστας/τρια σε περιοδικά µόδας, στην 

τηλεόραση και σε φωτογραφικά στούντιο, ακόµη και σαν 

εκπαιδευτικός στον τοµέα του. Επίσης έχει τη δυνατότητα 

να εργαστεί σε βιοτεχνίες/βιοµηχανίες ενδυµάτων και σε 

εταιρίες παραγωγής ως ειδικός/η στο πατρόν, ακόµη και 

ως σχεδιαστής/ρια αξεσουάρ Μόδας. 

Οι ακαδηµαϊκές σπουδές των Σχεδιαστών Μόδας µπο-

ρούν να φτάσουν µέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτ-

λου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις τους σε εξειδικευµένα 

φάσµατα του τοµέα της µόδας. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχέδιο Μόδας

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες νοητικές και εικαστικές γνώσεις και δεξιότητες, οι 

οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη συλλογών Μόδας, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία και την οργάνωση 

του σχεδιαστικού πορτοφόλιο (Portfolio) των µαθητών/ριών.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα του “Σχεδίου Μόδας” αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα 

βοηθήσουν τον/την µαθητή/ρια να ανταποκριθεί εποικοδοµητικά και δηµιουργικά στις εικαστικές απαιτήσεις 

του επαγγέλµατος του Σχεδιαστή Μόδας..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα, οι µαθητές/ριες, θα εφοδιαστούν µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά 

στο σχεδιασµό ενδυµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν γνωριµία και εξοικείωση µε τα υλικά και τα όργανα σχεδίασης, 

το σχεδιασµό της γυναικείας, της ανδρικής και της παιδικής φιγούρας, το σχεδιασµό ενδυµάτων σε φιγούρα, την 

έρευνα των τάσεων της Μόδας για το σχεδιασµό συλλογής, τη µελέτη της ντόπιας και της παγκόσµιας αγοράς 

Μόδας, την ανάπτυξη ιδεών, τη δηµιουργία «sketch book», τη δηµιουργία Πίνακα Έµπνευσης και την απόκτηση 

δεξιοτήτων εικονογράφησης Μόδας.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός Ενδυµάτων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ



| Οδηγός Ειδικοτήτων ανά Κλάδο και Ενδεικτικές Περιγραφές Μαθηµάτων

71

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός Ενδυµάτων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Η Βιοµηχανία και η Εµπορία στον τοµέα της Μόδας 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωσιολογική επαφή των µαθητών/τριων της ειδικότητας αυτής, τόσο µε τη δοµή 

της βιοµηχανίας ένδυσης, όσο και µε τον πολύπλοκο µηχανισµό που κινεί την Εµπορία της Μόδας στη σηµερινή 

πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης. 

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα “Η Βιοµηχανία και η Εµπορία στον τοµέα της Μόδας”, έχει σαν στόχο να φέρει εις γνώσει των 

µαθητών/τριων, τους συντελεστές και την πορεία εργασίας που  ακολουθείται, από το στάδιο του σχεδιασµού 

των ενδυµάτων, µέχρι το στάδιο της πώλησής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο µάθηµα αυτό οι µαθητές/τριες αποκτούν γνώσεις αναφορικά µε τη δοµή και τη λειτουργία της βιοµηχανίας 

ένδυσης, καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες όσον αφορά στην παραγωγή ενδυµάτων και στην οργάνωση 

της Βιοµηχανίας Ένδυσης. Σηµαντικές είναι, οι γνώσεις που θα αποκτηθούν όσον αφορά στην Εµπορία (mar-

keting) της Μόδας, αφού µεγάλο µέρος του µαθήµατος αυτού ασχολείται µε την Αγορά στον τοµέα της Μόδας, 

τους τύπους των καταστηµάτων που εµπορεύονται προϊόντα Μόδας, τις σύγχρονες τάσεις αγοράς προϊόντων 

Μόδας, τη διακόσµηση της βιτρίνας και του εσωτερικού χώρου στις µπουτίκ, τη διαφήµιση στον τοµέα της Μόδας 

(Fashion Advertising), καθώς και την ανάλυση της αγοράς, ντόπιας και παγκόσµιας, µε στόχο τον εντοπισµό των 

στιλιστικών και των αγοραστικών τάσεων στον τοµέα της Μόδας.  
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Νέοι/ες µε υπευθυνότητα, περιβαλλοντική συνείδηση, σε-

βασµό στο περιβάλλον και εκσυγχρονιστικές απόψεις πρέ-

πει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας τους στους 

τοµείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας, έχουν τη δυνατότητα να 

ασχολούνται µε νέους τρόπους και νέες µεθόδους παρα-

γωγής ζωοκοµικών και γεωργικών προϊόντων, µε τις δια-

δικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, 

µε τη διακίνηση, τη συντήρηση, την τυποποίηση, την εµπο-

ρία και τη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων και ζωοτροφών καθώς και τη προστασία και 

αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού 

κεφαλαίου.

Τι καλύπτει η ειδικότητα; 

Η ειδικότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων που 

αφορά στη µελέτη, την έρευνα και την εφαρµογή σύγχρο-

νων τεχνολογικών µεθόδων στη γεωργοκτηνοτροφία, και 

καλύπτει τις µεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και 

τυποποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Ποια είναι η σηµασία της Ειδικότητας 
της Φυτικής Παραγωγής και
Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή 

Η ανάγκη για παραγωγή µεγάλης ποσότητας γεωργικών 

και ζωοκοµικών προϊόντων δεδοµένης και της αύξησης 

του πληθυσµού της γης είναι σήµερα µεγαλύτερη από 

κάθε άλλη φορά. 

Στην Κύπρο, µια χώρα µε πολύ καλό κλίµα, είναι δυνατό 

να παραχθούν άριστης ποιότητας γεωργικά και ζωοκοµικά 

προϊόντα, τα οποία να µπορούν να καταστούν ανταγωνίσι-

µα τόσο µε ευρωπαϊκά όσο και µε προϊόντα τρίτων χωρών.

Η χρηµατοδότηση που προσφέρει η Ε.Ε., η οποία προϋ-

ποθέτει αυστηρή τήρηση των κανονισµών της στον τοµέα 

της γεωργοκτηνοτροφίας για την υγιεινή τροφίµων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγεί-

ας του πληθυσµού δίνει στους αποφοίτους του κλάδου 

ένα σηµαντικό προβάδισµα για ένταξη στα σχέδια Αγρο-

τικής Ανάπτυξης,  µέσω των οποίων εξασφαλίζουν σηµα-

ντικές επιχορηγήσεις.

Η ειδικότητα Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλι-
έργειες - Ζωική Παραγωγή

Ο σκοπός της ειδικότητας στη Μέση Τεχνική και Επαγ-

γελµατική Εκπαίδευση είναι η απόκτηση γνώσεων και δε-

ξιοτήτων, που θα αποτελέσουν τη βάση για να µπορέσει 

ο/η απόφοιτος/η να συνεχίσει τις σπουδές του/της ή να 

απασχοληθεί ανταγωνιστικά στους αντίστοιχους τοµείς.

Μέσα από την ειδικότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στους/

στις µαθητές/ριες να γνωρίσουν τόσο σε θεωρητικό όσο 

και σε πρακτικό επίπεδο τις διάφορες διαδικασίες παρα-

γωγής, ανάπτυξης και προώθησης των γεωργοκτηνοτρο-

φικών µονάδων και προϊόντων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή
ΚΛΑ∆ΟΣ: Γεωπονίας |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή
ΚΛΑ∆ΟΣ: Γεωπονίας |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Στα µαθήµατα της ειδικότητας καλύπτεται το γνωστικό 

αντικείµενο της επιστήµης των ζώων και συναφών κλά-

δων και ιδιαίτερα στη εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογι-

κών µεθόδων, στην εκτροφή, τη διατροφή, τη βελτίωση, 

την αναπαραγωγή, την υγεία και την ευζωία των αγροτι-

κών ζώων. Ακόµη, καλύπτει τις µεθόδους παραγωγής, 

επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής προ-

έλευσης και ζωοτροφής. Παράλληλα, προάγεται η ανά-

πτυξη και µετάδοση γνώσεων στη διαδικασία της δυνα-

µικής φυτοπαραγωγής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 

ολοκληρωµένη διαχείριση και βιολογική καλλιέργεια λα-

χανικών και δενδροκοµικών καλλιεργειών και στην εφαρ-

µογή των βασικών αρχών της βιολογικής γεωργίας.

Η ειδικότητα Φυτικής Παραγωγής και Βιο-Κλλιέργειες - 

Ζωική Παραγωγή αποτελεί µία νέα ειδικότητα του κλάδου 

της Γεωπονίας και προσφέρεται στη θεωρητική κατεύ-

θυνση στις επαρχίες Λάρνακας/Αµµοχώστου, Λεµεσού 

και Πάφου.

Σπουδές στον Τοµέα της Φυτικής Παραγωγής 
και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να συνεχίσει τις σπουδές του στα Μεταλυκειακά Ιν-

στιτούτα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-

σης (ΜΙΕΕΚ) για απόκτηση διπλώµατος ισότιµου µε 

κολεγιακή µόρφωση. Σε απόφοιτους/ες του Κλάδου 

Γεωπονίας παρέχεται επιπρόσθετη  µοριοδότηση

• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και 

σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του/της, νοου-

µένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης για 

εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξωτερικού, 

µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και

τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριµένο εκπαι-

δευτικό ίδρυµα.

Οι ακαδηµαϊκές σπουδές για τους/τις απόφοιτους/ες της 

ειδικότητας µπορούν να φτάσουν µέχρι και τον διδακτορι-

κό τίτλο, καλύπτοντας εξειδικευµένα θέµατα.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εδαφολογία - Λιπασµατολογία

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/ριες να αναγνωρίσουν τη σηµασία και την αξία  του εδάφους για τη Γεωργία και να αποκτήσουν 

τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επιλογή του κατάλληλου εδάφους για την καλλιέργεια 

συγκεκριµένης φυτείας.  Επίσης να καταστούν ικανοί/ες  να επιλύουν προβλήµατα και να βελτιώνουν το έδαφος 

της καλλιέργειας. 

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/ριες αποκτώντας τις ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες  να προσδιορίζουν τον τύπο και το είδος του 

εδάφους της καλλιέργειας , να επιλέγουν την φυτεία ανάλογα µε το έδαφος. Να ερµηνεύουν τα αποτελέσµατα 

εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους και να προβαίνουν σε συστάσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

θρέψης των φυτών και να προτείνουν ολοκληρωµένα προγράµµατα λίπανσης. 

Να εφαρµόζουν συγκεκριµένα προγράµµατα θρέψης των φυτών λαµβάνοντας υπόψι και αξιολογώντας τις 

απαιτήσεις της φυτείας και τον τύπο του εδάφους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εδαφογένεση, Εδαφικό προφίλ, Σύσταση του εδάφους, Φυσικές ιδιότητες του εδάφους, pH (πεχά) του εδάφους, 

Είδη εδαφών,

Βιολογικό περιβάλλον Εδάφους, Μικροοργανισµοί και µικροβιολογική δραστηριότητα του εδάφους, Σχέση 

εδάφους –φυτών, Ρύπανση εδαφών, Οργανική ουσία του εδάφους, Θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, Ανάπτυξη 

του φυτού σε σχέση µε την ανόργανη θρέψη, Κατηγορίες λιπασµάτων και Λίπανση καλλιεργειών.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή
ΚΛΑ∆ΟΣ: Γεωπονίας |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή
ΚΛΑ∆ΟΣ: Γεωπονίας |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογική Γεωργία 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/ριες να αναγνωρίσουν τη σηµασία και την αξία της βιοκαλλιέργειας ή βιολογικής καλλιέργεια για 

την παραγωγή προϊόντων τόσο για την προστασία της υγείας του καταναλωτή όσο και για τη προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/ριες να εφαρµόζουν τις Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας στη διαδικασία παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων, µε γνώµονα τη σηµασία του εδάφους και των µικροοργανισµών που διαβιούν µέσα σε 

αυτό, παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία των βιοκαλλιεργειών. Να διαφυλάττουν την σταθερότητα, τη 

δοµή και τη γονιµότητα του εδάφους και να επιλύουν προβλήµατα φυτοπροστασίας και θρέψης των φυτών.

Να αποκτήσουν  τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων χωρίς 

τη χρήση χηµικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χηµικών λιπασµάτων και µε ορθολογική διαχείριση της 

ενέργειας και των φυσικών πόρων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, Ορισµός Βιολογικών προϊόντων,  Σηµασία του εδάφους στις Βιολογικές 

Καλλιέργειες, Μετατροπή συµβατικών καλλιεργειών σε σύστηµα Βιολογικής παραγωγής, Επιλογή υποκειµένου 

και ποικιλίας για φυτείες Βιολογικής Καλλιέργειας, Κάλυψη Θρεπτικών αναγκών των φυτών, Σχέδιο λίπανσης 

Βιολογικών καλλιεργειών, Συνδυασµός φυτικής και ζωικής παραγωγής, Χρήση Ψυχανθών και προσθήκη Αζώτου, 

Τρόποι αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών των φυτών, Αντιµετώπιση Ζιζανίων.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Τουριστικά

• Λογιστικά
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Ένα από τα σηµαντικότερα προσόντα ενός υπαλλήλου 

της τουριστικής βιοµηχανίας, που εργάζεται σε οποιονδή-

ποτε τοµέα της, είναι η ευγένειά του, η οργανωτικότητά 

του και η διαπραγµατευτική του ικανότητα. Οι υπάλληλοι 

αυτοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε ανθρώπους από 

διάφορες χώρες. Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο 

γλώσσες ενώ πρέπει να είναι ενήµεροι και σε θέση να 

παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε την ιστορία, τον πο-

λιτισµό, τα ήθη, τα έθιµα και τα αξιοθέατα της ευρύτερης 

περιοχής. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται µε τον εργασια-

κό ρόλο της ειδικότητας, είναι οι ακόλουθες: 

• γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων 

ξενοδοχειακών µονάδων

• γνώση του περιεχοµένου των παρεχόµενων ξενοδο-

χειακών υπηρεσιών 

• δυνατότητα χρήσης λογισµικού για την διεκπεραί-

ωση των κρατήσεων και την τήρηση λογαριασµών 

πελατών

• ικανότητα διερεύνησης και ικανοποίησης των απαιτή-

σεων του πελάτη – τουρίστα

• ικανότητα αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους 

πελάτες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικούς 

οργανισµούς, τοπικές αρχές κ.λπ. 

 Άτοµα µε ενδιαφέροντα και κλήση στα οικονοµικά θα πρέπει 

να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας στους τοµείς της 

τουριστικής βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών στα τµήµατα της 

διοίκησης και της οικονοµικής διαχείρισής τους. 

Τι είναι τα Τουριστικά; 

Είναι η µια από τις δύο ειδικότητες του Κλάδου των Υπη-

ρεσιών της Θεωρητικής Κατεύθυνσής, στις Τεχνικές Σχο-

λές της Κύπρου. Μέσα από τα προγράµµατα σπουδών 

που προσφέρονται της ειδικότητας που προσφέρονται, 

των οποίων η βάση είναι τα οικονοµικά µαθήµατα, δίνει 

τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες στους τοµείς της διοίκησης και της 

οικονοµικής διαχείρισης των οικονοµικών οργανισµών,  οι 

οποίοι ασχολούνται µε την τουριστική βιοµηχανία και τον 

τοµέα των Υπηρεσιών. 

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
Τουριστικά στην Κύπρο;

Οι τοµείς των Υπηρεσιών και της Τουριστικής Βιοµηχανί-

ας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσ-

σόµενους τοµείς και η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ για το 

2013 ανέρχεται περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµα-

τα που έχουν συµβάλει στη διαµόρφωση του νησιού σε 

ένα σηµαντικό διεθνές επιχειρηµατικό ναυτιλιακό κέντρο 

παροχής υπηρεσιών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα 

ακόλουθα: 

• κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης

• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηµατικές δραστηρι-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τουριστικά
ΚΛΑ∆ΟΣ: Υπηρεσιών |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ότητες στο σταυροδρόµι της Ευρώπης, της Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής

• διάθεση ενός εύρους χρηµατοοικονοµικών και επι-

χειρηµατικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιό-

τητας – νοµικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτι-

κές και µεσιτικές υπηρεσίες

• ανθρώπινο δυναµικό ψηλού µορφωτικού επιπέδου, 

προσοντούχο και πολύγλωσσο

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 

συνοδευόµενο από απλές διοικητικές διαδικασίες

• χαµηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επι-

χειρήσεων

• προηγµένο δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών.

• διεθνούς φήµης ναυτιλιακό κέντρο

• αποτελεσµατικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό σύ-

στηµα, βασισµένο σε χαµηλούς φορολογικούς συντε-

λεστές (ανάµεσα στους χαµηλότερους στην Ευρώπη).

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Τουριστικά µπορεί να 

απασχοληθεί σε Τουριστικά Γραφεία, Ξενοδοχειακές 

Μονάδες στα τµήµατα Λογιστηρίου, ∆ιοίκησης και ∆ιεύ-

θυνσης Προσωπικού και σε Ιδιωτικές και ∆ηµόσιες επιχει-

ρήσεις στα τµήµατα Λογιστηρίου, ∆ιοίκησης και ∆ιεύθυν-

σης Προσωπικού, στους ακόλουθους τοµείς:

• στη διεκπεραίωση βασικών εργασιών που αφορούν 

τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία

• στη διεκπεραίωση βασικών λογιστικών πράξεων

• στην εκτέλεση βασικών καθηκόντων που αφορούν 

τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία

• στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν δηµόσιες 

σχέσεις στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας και 

εξυπηρέτησης πελατών γενικότερα

• στη διεκπεραίωση βασικών εργασιών που αφορούν 

θέµατα οργάνωσης τουριστικού γραφείου κ.ά.

• στην εκτέλεση βασικών εργασιών µε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, που αφορούν οτιδήποτε έχει σχέση µε 

τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία.

Η ειδικότητα Τουριστικά στη ΜΤΕΕ

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης (∆ΜΤΕΕ) έχει εντάξει  τον Κλάδο των Θπηρεσιών 

στα προγράµµατα σπουδών της, ήδη από το σχολικό έτος 

2001 - 2002. 

Από τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 µε την εφαρµογή των 

νέων εκσυγχρονισµένων και αναβαθµισµένων αναλυτι-

κών προγραµµάτων, η ειδικότητα θα προσφέρεται στη 

Θεωρητική Κατεύθυνση.

Στο πακέτο µαθηµάτων της ειδικότητας περιλαµβάνονται 

µαθήµατα µε τα οποία οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας 

µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα 

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Κύπρου και Ελλά-

δας σε θέµατα οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων. 

Σπουδές της ειδικότητας Τουριστικά

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας σε θέ-

µατα Οικονοµικών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

• για τους απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών υπάρχει 

η πριµοδότηση του 10%, η οποία ισχύει για όλες τις 

σχολές του ΤΕΠΑΚ και µόνο για τις Πολυτεχνικές 

Σχολές του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µε την προϋπό-

θεση ότι οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών θα εξα-

σφαλίσουν το 70% της βαθµολογία του τελευταίου 

υποψηφίου που εξασφάλισε θέση από τα Λύκεια από 

κάθε τµήµα αντίστοιχα.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε 

άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου/ειδικότητάς του/

της, νοουµένου ότι πληροί τους Περιορισµούς Πρό-

σβασης για εισαγωγή στην Aνώτερη και Aνώτατη Eκ-

παίδευση, σύµφωνα µε τον Nόµο Περί Παγκύπριων 

Eξετάσεων.

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ιδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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Άτοµα µε ενδιαφέροντα και κλήση στα οικονοµικά θα 

πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας στους 

τοµείς της τουριστικής βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών 

στα τµήµατα της διοίκησης και της οικονοµικής διαχείρι-

σής τους. 

Τι είναι τα Λογιστικά; 

Είναι η µια από τις δύο ειδικότητες του Κλάδου των Υπη-

ρεσιών της Θεωρητικής Κατεύθυνσής, που προσφέρονται 

στις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Μέσα από τα προγράµ-

µατα σπουδών της ειδικότητας,  που προσφέρονται και 

των οποίων η βάση είναι τα οικονοµικά µαθήµατα, δίνει τη 

δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να αποκτήσουν γνώ-

σεις και δεξιότητες στους τοµείς της διοίκησης και της οι-

κονοµικής διαχείρισης των οικονοµικών οργανισµών που 

ασχολούνται µε την τουριστική βιοµηχανία και του τοµέα 

των Υπηρεσιών.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
Λογιστικά στην Κύπρο;

Οι τοµείς των Υπηρεσιών και της Τουριστικής Βιοµηχανί-

ας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσ-

σόµενους τοµείς και η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ για το 

2013 ανέρχεται περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµα-

τα, που έχουν συµβάλλει στη διαµόρφωση του νησιού σε 

ένα σηµαντικό διεθνές επιχειρηµατικό ναυτιλιακό κέντρο 

παροχής υπηρεσιών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα 

ακόλουθα: 

• κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης

• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηµατικές δραστηρι-

ότητες στο σταυροδρόµι της Ευρώπης, της Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής

• διάθεση ενός εύρους χρηµατοοικονοµικών και επι-

χειρηµατικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιό-

τητας – νοµικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτι-

κές και µεσιτικές υπηρεσίες

• ανθρώπινο δυναµικό ψηλού µορφωτικού επιπέδου, 

προσοντούχο και πολύγλωσσο 

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 

συνοδευόµενο από απλές διοικητικές διαδικασίες

• χαµηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επι-

χειρήσεων

• προηγµένο δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών

• διεθνούς φήµης ναυτιλιακό κέντρο

• αποτελεσµατικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό 

σύστηµα, βασισµένο σε χαµηλούς φορολογικούς 

συντελεστές (ανάµεσα στους χαµηλότερους στην Ευ-

ρώπη).

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Λογιστικά µπορεί να απα-

σχοληθεί σε Τράπεζες, Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρεί-

ες, Εκπαιδευτικές µονάδες, Υπουργεία, Ιδρύµατα και άλ-

λους Οργανισµούς, στον λογιστικό τοµέα, αλλά και στον 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Λογιστικά
ΚΛΑ∆ΟΣ: Υπηρεσιών |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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τοµέα της διαχείρισης χρηµάτων, στους πιο κάτω τοµείς:

• στη διεκπεραίωση βασικών τραπεζικών εργασιών και 

συναλλαγών

• στην εκτέλεση λογιστικών πράξεων

• στη διαχείριση ταµείου

• στη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν καταθέ-

σεις, δάνεια και επενδύσεις

• στη σύνταξη και διαχείριση τραπεζικών εντύπων και 

εγγράφων

• στη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την 

εκτέλεση τραπεζικών και λογιστικών πράξεων και τη 

σύνταξη εγγράφων και εντύπων

Η ειδικότητα Λογιστικά στη ΜΤΕΕ

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης (∆ΜΤΕΕ) έχει εντάξει τον Κλάδο Υπηρεσιών στα 

προγράµµατα σπουδών της, ήδη από τή σχολική χρονιά 

2001-2002.

 

Η ειδικότητα Λογιστικά προσφέρεται στη Θεωρητική Κα-

τεύθυνση από τη σχολική χρονιά 2016 - 2017, µε την 

εφαρµογή των νέων εκσυγχρονισµένων και αναβαθµι-

σµένων αναλυτικών προγραµµάτων.

 Στο πακέτο µαθηµάτων της ειδικότητας περιλαµβάνονται 

µαθήµατα, µε τα οποία οι απόφοιτοι της ειδικότητας µπο-

ρούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Κύπρου και Ελλάδος σε 

θέµατα οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων. 

Σπουδές στα Λογιστικά

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκ-

παιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας σε 

θέµατα Οικονοµικών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

• για τους απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών υπάρχει 

η πριµοδότηση του 10%, η οποία ισχύει για όλες τις 

σχολές του ΤΕΠΑΚ και για τις Πολυτεχνικές Σχολές 

του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µε την προϋπόθεση ότι 

οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών θα εξασφαλίσουν 

το 70% της βαθµολογία του τελευταίου υποψηφί-

ου που εξασφάλισε θέση από τα Λύκεια από κάθε 

τµήµα αντίστοιχα.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε 

άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου/ειδικότητάς του/

της, νοουµένου ότι πληροί τους περιορισµούς πρό-

σβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκ-

παίδευση, σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων 

Εξετάσεων.

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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  ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

• ∆ιαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

07
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Ένα από τα σηµαντικότερα προσόντα ενός/µιας υπαλ-

λήλου που εργάζεται στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία, σε 

µεγάλα ή σε µικρά ξενοδοχεία, είναι η δυνατότητα πώ-

λησης. Η ευγένειά του, η οργανωτικότητά του και η δια-

πραγµατευτική του ικανότητα, καθορίζουν έµµεσα και 

άµεσα τα ποσοστά πληρότητας του ξενοδοχείου και των 

επισιτιστικών µονάδων. Ο/η υπάλληλος βρίσκεται σε συ-

νεχή επαφή µε ανθρώπους από διάφορες χώρες. Πρέπει 

να γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ πρέπει 

να είναι ενήµερος και σε θέση να παρέχει πληροφόρηση 

σχετικά µε την ιστορία, τον πολιτισµό, τα ήθη, τα έθιµα και 

τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται µε τον εργασια-

κό ρόλο της ειδικότητας είναι οι ακόλουθες: 

• γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων 

ξενοδοχειακών µονάδων

• γνώση του περιεχοµένου των παρεχόµενων ξενοδο-

χειακών υπηρεσιών

• ικανότητα προγραµµατισµού και ανάπτυξης δραστη-

ριοτήτων Front Office 

• δυνατότητα χρήσης λογισµικού για την διεκπεραίωση 

των κρατήσεων και την τήρηση λογαριασµών πελατών 

• ικανότητα διερεύνησης και ικανοποίησης των απαιτή-

σεων του πελάτη – τουρίστα 

• ικανότητα αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους 

πελάτες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικούς 

οργανισµούς, τοπικές αρχές κλ.π. 

Για την Κυπριακή οικονοµία, ο τουρισµός αποτελεί κεντρι-

κό πυλώνα ανάπτυξης µε σηµαντική συνεισφορά στο Ακα-

θάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και τις επεν-

δύσεις. Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η ακτογραµµή 

και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισµένα από τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα από τους σηµαντι-

κότερους τουριστικούς προορισµούς.

Τι είναι η ειδικότητα Λειτουργία 
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων

Το πρόγραµµα αυτό είναι σχεδιασµένο να προετοιµάζει 

τους µαθητές/ιες για απασχόληση, σπουδές και ανέλιξη 

σε µεσο-διευθυντικό επίπεδο σε µια ποικιλία ξενοδοχεια-

κών και τουριστικών επαγγελµάτων. 

Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, οι απόφοιτοι/ες 

αποκτούν ολοκληρωµένες γνώσεις, οι οποίες τους κα-

θιστούν ικανούς/ες να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις 

βιοµηχανίας ως ικανοί/ες επαγγελµατίες και να ειδικευ-

θούν στους τοµείς Υποδοχής, Οροφοκοµίας, Τροφίµων 

και Ποτών (Ελεγκτής Τµήµατος Τροφίµων και Ποτών) και 

∆εξιώσεων/Εκδηλώσεων.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
της Λειτουργίας Ξενοδοχειακών 
και Επισιτιστικών Μονάδων στην Κύπρο; 

Η Τουριστική και Ξενοδοχειακή βιοµηχανία σήµερα είναι 

η σηµαντικότερη πηγή πλούτου της Κυπριακής οικονοµί-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆ιαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας
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ας. Ο τοµέας αυτός προσφέρει απασχόληση σε ένα µε-

γάλο ποσοστό του πληθυσµού. 

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Λειτουργία Ξενοδοχεια-

κών και Επισιτιστικών Μονάδων µπορεί να απασχοληθεί 

στους ακόλουθους τοµείς:

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Καφετέριες, Θέρετρα και 

Κέντρα Ευεξίας (Σπα), Κρουαζιερόπλοια/Αερογραµµές, 

Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Εκδηλώσεων και Τροφοδοσί-

ας, Νοσοκοµεία/Κλινικές και Γηροκοµεία. 

Η ειδικότητα Λειτουργία Ξενοδοχειακών 
και Επισιτιστικών Μονάδων στη ΜΤΕΕ

Ο κυριότερος σκοπός του κλάδου Ξενοδοχειακών και 

Επισιτιστικών Επαγγελµάτων και της ειδικότητας Λειτουρ-

γία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων είναι η 

τροφοδότηση της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιοµη-

χανίας µε άρτια καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσω-

πικό και η γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης τουριστι-

κής βιοµηχανίας.

Το πρόγραµµα αρχίζει µε γενική προετοιµασία σε ξενο-

δοχειακά και τουριστικά θέµατα. Ακολούθως, κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους, το πρόγραµµα 

επιτρέπει την εξειδίκευση στους τοµείς της Υποδοχής, 

∆ιαµονής, ∆ιαχείρισης Τροφίµων και Ποτών, Λειτουργί-

ας Ξενοδοχειακών Μονάδων καθώς και των Τουριστι-

κών.

Η ανάγκη για εµπλουτισµό της θεωρίας µαζί µε την 

πρακτική κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι µεγίστης 

σηµασίας, γιατί στο πρόγραµµα αυτό συνδυάζεται η 

θεωρία µε την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση των 

µαθητών/ριών τόσο στο σχολικό χώρο όσο και στη βιο-

µηχανία.

Σπουδές στα Ξενοδοχειακά

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο Τ.Ε.Π.Α.Κ.

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στον/

κλάδο/στην ειδικότητά του/της, στο πλαίσιο γενικών 

ή ειδικών εξετάσεων.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε 

άλλους τοµείς πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς 

του/της, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών εξετάσεων, 

µε την προϋπόθεση ότι θα προετοιµαστεί µόνος/η 

του/της στα εξεταζόµενα µαθήµατα που δεν διδά-

κτηκε στον/στην κλάδο/ ειδικότητά του/της.

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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ΜΑΘΗΜΑ: Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία στον τοµέα φιλοξενίας 

ΣΚΟΠΟΣ

Να εφοδιάσει τους/τις µαθητές/ριες της ειδικότητας µε τις απαραίτητες εξειδικευµένες γνώσεις που διέπουν 

την επιχειρηµατικότητα και την εννοιολογική της σχέση µε την δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την 

ανταγωνιστικότητα. 

Έµφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά ενός καινοτόµου ατόµου, στα διαφορετικά είδη και µορφές 

επιχειρηµατικότητας, τις κύριες τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών, και τα βασικά στάδια από τη σύλληψη 

µιας επιχειρηµατικής ιδέας µέχρι την ανάπτυξη, αξιολόγηση και υλοποίηση της στο εργασιακό περιβάλλον της 

Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Βιοµηχανίας.

Εκτενής αναφορά γίνεται στο ρόλο της ∆ιοίκησης στη δηµιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος που 

προωθεί καινοτοµικές συµπεριφορές, στη σηµασία και συνεισφορά της τεχνολογίας, καθώς και σε παραδείγµατα 

καινοτόµων επιχειρηµατικών µοντέλων της βιοµηχανίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/τριες να:

• Να αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες/ορισµούς/ορολογίες της επιχειρηµατικότητας, της δηµιουργικότητας 

και της καινοτοµίας, καθώς και να επεξηγεί την αλληλένδετη σχέση και τα κύρια οφέλη τους.

• Να κατανοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός καινοτόµου ατόµου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

αυτά µπορούν να µετεξελιχτούν και να παράξουν πρωτότυπες επιχειρηµατικές ιδέες και αξία στο 

εργασιακό περιβάλλον.  

• Να αναφέρει και  ερµηνεύει τους παράγοντες, που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία 

στον τοµέα της Φιλοξενίας, καθώς και να διατυπώνει τον ρόλο της ∆ιοίκησης (παροχή κινήτρων και 

εργασιακών πόρων) και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής 

ιδέας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι µαθητές/ριες αξιολογούν τα στάδια από τη σύλληψη µιας επιχειρηµατικής ιδέας µέχρι την έναρξη της 

επιχείρησης ή την προσφορά ενός νέου καινοτόµου προϊόντος ή υπηρεσίας ή ταξιδιωτικής εµπειρίας. 

Εκτιµούν τη σηµασία της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή βιοµηχανία.

Κρίνουν τη γενική συνεισφορά και τον καταλυτικό ρόλο της ∆ιοίκησης στη δηµιουργία ενός θετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος που παρακινεί τους εργαζοµένους προς την καινοτοµία.

Αξιολογούν τους παράγοντες, τις παραµέτρους καθώς και τις προκλήσεις στην εφαρµογή καινοτόµων ιδεών στο 

εργασιακό περιβάλλον της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Βιοµηχανίας.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ποιότητα και ∆ιαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

ΣΚΟΠΟΣ

Στις µέρες µας, η ποιοτική διαχείριση και ο έλεγχος των επιχειρήσεων φιλοξενίας, αναγνωρίζεται ως θεµέλιος λίθος 

στον επιχειρησιακό ανταγωνισµό δρώντας προληπτικά και όχι κατασταλτικά σε όλες τις επιχειρησιακές πρακτικές.

Μέσα από την ύλη του µαθήµατος  διασφαλίζεται ότι οι µαθητές/ιες κατανοούν πως η 

διασφάλιση ποιότητας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην παροχή 

υπηρεσιών και την παραγωγή προϊόντων κατάλληλης – επιθυµητής και προσδοκώµενης 

ποιότητας. Εποµένως, η διασφάλιση ποιότητας έχει να κάνει µε µετρήσεις και έλεγχο.

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στα πλεονεκτήµατα της ποιοτικής διαχείρισης, τονίζοντας ότι η καλή ποιότητα αγαθών 

και υπηρεσιών προσδίδει µεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.  

Παράλληλα, µειώνεται το κόστος µέσω καλύτερων αποδόσεων, µειώνονται τα λάθη και επιτυγχάνεται καλύτερη 

εργασιακή διαχείριση. Ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα, τα κέρδη και άλλες µετρήσιµες ωφέλειες. 

∆ηµιουργούνται ικανοποιηµένοι πελάτες που ανταµείβουν την επιχείρηση µε συνεχή επιλογή προϊόντων και µέσω 

διαφήµισης από στόµα σε στόµα (word of mouth). Χωρίς ποιότητα δεν υπάρχουν πωλήσεις, χωρίς πωλήσεις δεν 

υπάρχει κέρδος, χωρίς κέρδος δεν υπάρχουν δουλειές.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/τριες 

• Ορίζουν τα πλαίσια και τις παραµέτρους της ποιότητας σε ότι αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες στον 

ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό τοµέα. 

• Αναφέρουν την εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας και του τρόπου εξασφάλισής της.

• Επεξηγούν τα βήµατα της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών (ποιοτικό σέρβις πελατών) σε όλα τα τµήµατα του 

ξενοδοχείου.

• Αναγνωρίζουν τη σηµασία και τις διαστάσεις της ποιότητας. 

• Αναγνωρίζουν και ερµηνεύουν τη διαφορά µεταξύ καλής και εξαίρετης εξυπηρέτησης και νοοτροπίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι µαθητές/ριες: 

• Εντοπίζουν τα ενδιαφέροντα και επιθυµίες των πελατών µε απώτερο στόχο να τους προτείνουν (εάν είναι 

εφικτό), προϊόντα και υπηρεσίες προτού αυτοί/ες τα ζητήσουν.

• Εντοπίζουν αίτια και αιτιατά κακής εξυπηρέτησης και προτείνουν διορθωτικές ενέργειες και µέτρα.
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• Τρισδιάστατος Σχεδιασµός
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Έφηβοι/ες µε φαντασία, δηµιουργικότητα, επινοητικότητα 

και κριτική σκέψη µπορούν να εξετάσουν την προοπτική 

σταδιοδροµίας στον τοµέα του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού. 

Οι επαγγελµατίες στον τοµέα αυτό έχουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης υφιστάµενων βιοµηχανικών προϊόντων, αλλά 

και επινόησης εντελώς νέων προϊόντων, όπως οικιακές 

συσκευές, ιατρικός εξοπλισµός, µέχρι πλοία, αεροπλάνα, 

αυτοκίνητα και όποιο άλλο βιοµηχανικό προϊόν µπορεί να 

σκεφτεί κανείς. 

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης (∆ΜΤΕΕ), αφού έχει µελετήσει τη δυνατότητα δη-

µιουργίας Κλάδου Βιοµηχανικού Σχεδιασµού στη ΜΤΕΕ, 

καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της Κυ-

πριακής Βιοµηχανίας και της οικονοµίας, αποφάσισε τη 

δηµιουργία του Κλάδου Βιοµηχανικού Σχεδιασµού. Ο 

Κλάδος προσφέρεται στη Θεωρητική Κατεύθυνση και 

από τη σχολική χρονιά 2016-2017 λειτούργησε σε όλες 

τις επαρχίες της Κύπρου. 

Τι είναι ο Βιοµηχανικός Σχεδιασµός; 

Ρίχνοντας µια µατιά γύρω µας, µπορούµε να δούµε το 

έργο του/της Βιοµηχανικού Σχεδιαστή/ριας. Πέρα από 

τον µεγάλο αριθµό προϊόντων και αντικειµένων, εντυπω-

σιάζει η απίστευτη ποικιλοµορφία καθώς και το εύρος 

των σχηµάτων, των λειτουργιών και των τεχνολογιών. Οι 

Βιοµηχανικοί Σχεδιαστές συµµετέχουν σε όλα τα στάδια 

της δηµιουργίας ενός νέου προϊόντος, από τη στιγµή της 

επινόησης των ιδεών και τα αρχικά σκίτσα, µέχρι την πα-

ραγωγή των ολοκληρωµένων προϊόντων για µαζική παρα-

γωγή. Η δηµιουργία ενός νέου προϊόντος απαιτεί ικανότη-

τες και γνώσεις από πολλές διαφορετικές επιστηµονικές 

περιοχές. Η εργασία του/της Βιοµηχανικού Σχεδιαστή/

ριας είναι να ερευνά µέσα από το αποτέλεσµα της έρευ-

νάς του αλλά και µέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων 

και των ικανοτήτων του, να δηµιουργεί ένα νέο προϊόν. 

Ο/η Σχεδιαστής/ρια συνδυάζει τις οπτικές και εργονοµι-

κές σπουδές µε την ικανότητα εφαρµογής της κατάλλη-

λης τεχνολογίας για τη δηµιουργία προϊόντων.

Ο/η Βιοµηχανικός Σχεδιαστής/τρια ασχολείται, µεταξύ 

άλλων, µε τη σχεδίαση καινοτόµων προϊόντων, τη µε-

λέτη και βελτίωση της αισθητικής, της εργονοµίας, της 

λειτουργικότητας και χρηστικότητας ενός προϊόντος, την 

επιλογή των υλικών και των µεθόδων παραγωγής του, τη 

δηµιουργία της συσκευασίας και την κοστολόγηση του 

προϊόντος. Ο/η Βιοµηχανικός Σχεδιαστής/ρια κατέχει 

πολύπλευρες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που 

του/της επιτρέπουν να αντιλαµβάνεται τις βασικές αρ-

χές όλων των ειδικοτήτων της µηχανικής επιστήµης, και 

µπορεί να συνδυάσει τις γνώσεις αυτές για την ανάπτυξη 

προϊόντων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοµηχανικός Σχεδιασµός (Έρευνα, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Καινοτόµων Προϊόντων)

ΚΛΑ∆ΟΣ: Βιοµηχανικός Σχεδιαµός |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοµηχανικός Σχεδιασµός (Έρευνα, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Καινοτόµων Προϊόντων)

ΚΛΑ∆ΟΣ: Βιοµηχανικός Σχεδιαµός |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας του Βιο-
µηχανικού Σχεδιασµού στην Κύπρο;

Ο χώρος του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού προϊόντων απο-

τελεί για τις επιχειρήσεις (µεγάλες, µικρές ή µικροµεσαίες) 

µια ισχυρή δύναµη ανάπτυξης. Πρόκειται για έναν κλάδο 

που µπορεί να στηρίξει τόσο τα υφιστάµενα προϊόντα, 

όσο και τη δηµιουργία και προώθηση άλλων καινοτόµων 

προϊόντων που δηµιουργούνται από τις νέες τάσεις στην 

αγορά. Με τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται, οι Βι-

οµηχανικοί Σχεδιαστές/ριες µπορούν να αναβαθµίσουν 

υφιστάµενα προϊόντα και να δηµιουργήσουν καινούργια 

µε σηµαντική προστιθέµενη αξία. Ο ρόλος του/της Βιοµη-

χανικού Σχεδιαστή/ριας αναγνωρίζεται όλο και περισσό-

τερο ως σηµαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικό-

τητα και την οικονοµική επιτυχία των κατασκευασµένων 

προϊόντων. Η Βιοµηχανία κάθε χώρας, για να µπορέσει 

να καταστεί ανταγωνιστική, χρειάζεται ικανούς/ες επαγ-

γελµατίες Σχεδιαστές/ριες Βιοµηχανικών προϊόντων, οι 

οποίοι µπορούν να συνδυάσουν αποτελεσµατικά τη σχε-

διαστική σκέψη και την επιδεξιότητα µε την τεχνολογική 

εφαρµογή. Χώρες, οι οποίες έχουν επιτύχει να εντάξουν 

τον Σχεδιασµό στη Βιοµηχανία τους, επιτυγχάνουν πολύ 

θετικά αποτελέσµατα, τόσο στην ανάπτυξη της Βιοµηχα-

νίας τους όσο και της οικονοµίας τους γενικότερα. Επι-

πρόσθετα, ένας/µια Βιοµηχανικός Σχεδιαστής/τρια έχει 

τη δυνατότητα να εργαστεί από τη χώρα του σε επιχει-

ρήσεις, οι οποίες µπορεί να βρίσκονται στην άλλη άκρη 

της γης, χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά. Έχοντας υψηλή αι-

σθητική και επιστηµονική θεώρηση των µεθόδων έρευ-

νας και σχεδιασµού, οι απόφοιτοι/ες του Βιοµηχανικού 

Σχεδιασµού µπορούν να εργαστούν και σε ευρύτερους 

επαγγελµατικούς τοµείς, όπως σύµβουλοι σε θέµατα δι-

ακόσµησης χώρων, σύµβουλοι πελατών σε καταστήµα-

τα επίπλων, φωτιστικών και άλλων βιοµηχανοποιηµένων 

προϊόντων, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, καθώς και ως σύµ-

βουλοι σε θέµατα οπτικής επικοινωνίας και marketing.

Η Ειδικότητα του Βιοµηχανικού 
Σχεδιασµού στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 

στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων µαθητών και 

µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα από το συγκεκριµένο πρό-

γραµµα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβα-

θρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να συνε-

χίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

και να καταστούν αξιόλογοι/ες Βιοµηχανικοί Σχεδιαστές. 

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα 

έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού σχεδί-

ου, τεχνολογίας υλικών, προγραµµάτων σχεδίασης στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα προσφέρουν στους 

απόφοιτους ολοκληρωµένες επιστηµονικές και τεχνικές 

γνώσεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται µε τον βιοµηχα-

νικό σχεδιασµό προϊόντων.

Σπουδές στον Τοµέα 
του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού

Ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο προσφέρουν ευρεία επιλο-

γή εκπαιδευτικών διαδροµών για τους/τις δυνητικούς 

φοιτητές Βιοµηχανικού Σχεδιασµού. Ένας πανεπιστηµι-

ακός τίτλος στον Βιοµηχανικό Σχεδιασµό είναι απαραί-

τητος και προσφέρει στους/στις φοιτητές/ριες µια ισχυ-

ρή ακαδηµαϊκή βάση στον σχεδιασµό και τη µηχανική 

επιστήµη. Οι φοιτητές/ριες µαθαίνουν να συνδυάζουν 

τα πιο πάνω, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα, τον σχεδι-

ασµό και τις τεχνολογικές εφαρµογές υφιστάµενων ή 

νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν συνήθως 

το πρόγραµµα σπουδών τους µε ένα ισχυρό πορτοφό-

λιο, το οποίο αποδεικνύει τα επιτεύγµατα και τις δεξιό-

τητές τους.

Οι ακαδηµαϊκές σπουδές για τους/τις Βιοµηχανικούς 

Σχεδιαστές/ριες µπορεί να φτάσουν µέχρι και τον διδα-

κτορικό τίτλο, καλύπτοντας πολύ εξειδικευµένα θέµατα, 

όπως τη σχέση βιοµηχανικού σχεδιασµού και περιβάλ-

λοντος, τον σχεδιασµό προϊόντων µε τη χρήση ανακυ-

κλώσιµων υλικών, τον σχεδιασµό ιατρικού εξοπλισµού, 

αυτοκινήτων, αεροπλάνων, ακόµα και διαστηµοπλοίων.
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ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία µελέτης και σχεδίασης βιοµηχανικού προϊόντος

ΣΚΟΠΟΣ

Να εφοδιάσει τους/τις µαθητές/ριες µε το αναγκαίο γενικό επιστηµονικό υπόβαθρο της σχεδίασης βιοµηχανικών 

προϊόντων, το οποίο απαιτείται για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των µαθηµάτων της ειδικότητας 

τους, καθώς επίσης και για την επίλυση προβληµάτων συναφών µε το αντικείµενο της σχεδίασης βιοµηχανικών 

προϊόντων.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/ριες να αποκτήσουν τις απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε:

• αντικειµενικές και θεωρητικές γνώσεις γενικού φάσµατος σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής της θεµατικής 

περιοχής της σχεδίασης βιοµηχανικών προϊόντων

• φάσµα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριµένα 

προβλήµατα, σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής της θεµατικής περιοχής της σχεδίασης βιοµηχανικών 

προϊόντων

• την άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει κατευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι 

συνήθως προβλέψιµα, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές, στη θεµατική περιοχή της σχεδίασης βιοµηχανικών 

προϊόντων

• την επίβλεψη της συνήθους εργασίας άλλων ατόµων, αναλαµβάνοντας κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση 

και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής, στη θεµατική περιοχή της σχεδίασης 

βιοµηχανικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός νέου βιοµηχανικού προϊόντος.

• ∆ιαδικασία διαµόρφωσης της ιδέας ενός νέου βιοµηχανικού προϊόντος.

• ∆ιαδικασία επιλογής της καλύτερης λύσης για τη δηµιουργία του νέου προϊόντος.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοµηχανικός Σχεδιασµός (Έρευνα, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Καινοτόµων Προϊόντων)

ΚΛΑ∆ΟΣ: Βιοµηχανικός Σχεδιαµός |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοµηχανικός Σχεδιασµός (Έρευνα, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Καινοτόµων Προϊόντων)

ΚΛΑ∆ΟΣ: Βιοµηχανικός Σχεδιαµός |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντος Ι είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες, να 

αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση απλών προβληµάτων στη θεµατική 

περιοχή της έρευνας  και ανάπτυξης προϊόντος, ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/ές:

• να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές της Έρευνας, 

ανάπτυξης προϊόντος και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης,  συντήρησης και επιδιόρθωσης, 

µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/τριες: 

• να αναφέρουν βασικές έννοιες και να προσδιορίζουν βασικά τεχνολογικά µεγέθη διαφορετικών θεµατικών 

περιοχών, που θα µπορούσαν να κατασκευαστούν σε βιοµηχανική παραγωγή.

• να επιλέγουν, να ταξινοµούν σε πίνακες και να κάνουν απλούς υπολογισµούς για να λύσουν απλά προβλήµατα 

και να συγκροτήσουν απλές τεχνικές εκθέσεις σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Μελέτη, σχεδίαση και διαδραστική παρουσίαση χρηστικού αντικειµένου απλής γεωµετρίας, που θα µπορούσε 

να κατασκευαστεί σε βιοµηχανική παραγωγή.

• Μελέτη, σχεδίαση και παρουσίαση χρηστικού απλού µηχανισµού χωρίς ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, 

που θα µπορούσε να κατασκευαστεί σε βιοµηχανική παραγωγή.

• Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν την ολοκληρωµένη διαδικασία Βιοµηχανικού Σχεδιασµού από την αρχική 

ιδέα µέχρι την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος και να το παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό.
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Μαθητές/ριες µε δηµιουργικότητα, επινοητικότητα, 
κριτική σκέψη και µε ανεπτυγµένη την χωρική και την 
λογική νοηµοσύνη θα πρέπει να εξετάσουν την προο-
πτική σταδιοδροµίας στον τοµέα του Τρισδιάστατου 
Σχεδιασµού. Οι επαγγελµατίες στον τοµέα αυτό έχουν 
τη δυνατότητα τρισδιάστατης σχεδίασης υφιστάµενων 
βιοµηχανικών προϊόντων, αλλά και την τρισδιάστατη 
σχεδίαση εντελώς νέων προϊόντων και των απαραίτη-
των µεθόδων, ιδιοσυσκευών και υλικών, όπως πλοία, 
αεροπλάνα και αυτοκίνητα, µέχρι ιατρικό εξοπλισµό, 
οικιακές συσκευές και όποιο άλλο βιοµηχανικό προϊόν 
µπορεί να σκεφτεί κανείς. 

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης (∆ΜΤΕΕ), αφού έχει µελετήσει τη δυνατό-
τητα δηµιουργίας Κλάδου Τρισδιάστατου Σχεδιασµού 
στη ΜΤΕΕ, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανά-
γκες της Κυπριακής Βιοµηχανίας και της οικονοµίας, 
αποφάσισε τη δηµιουργία του Κλάδου Τρισδιάστατου 
Σχεδιασµού. Ο Κλάδος προσφέρεται στη Θεωρητι-
κή Κατεύθυνση και λειτουργεί από τη σχολική χρονιά 
2016-2017 σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και στις 
περισσότερες Τεχνικές Σχολές. 

Τι είναι ο Τρισδιάστατος Σχεδιασµός; 

Για να αναπτυχθεί ένα προϊόν στη σύγχρονη εποχή 
πρέπει να περάσει από το στάδιο του Τρισδιάστατου 
Σχεδιασµού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε την τε-
λειοποίησή του πριν ακόµη βγει στην παραγωγή, ενώ 
παράλληλα µειώνουµε τα έξοδα παραγωγής, δοκιµής 
και παρουσίασης του νέου προϊόντος. Η ποικιλοµορ-
φία, τόσο των προϊόντων που βρίσκονται στην κυκλο-

φορία όσο και των διαθέσιµων υλικών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τους, µας επιβάλ-
λει πιο ορθολογιστική σχεδίαση, που µειώνει στο ελάχι-
στο τις αποτυχίες και τα έξοδα.

Ο Τρισδιάστατος Σχεδιασµός ασχολείται, µεταξύ άλ-
λων, µε τη τρισδιάστατη σχεδίαση καινοτόµων προϊό-
ντων, την απεικόνιση τους στον πραγµατικό χώρο, τη 
µελέτη και βελτίωση της αισθητικής, της εργονοµίας, 
της λειτουργικότητας και χρηστικότητας ενός προϊό-
ντος, την επιλογή των υλικών και των µεθόδων παρα-
γωγής του, τη δηµιουργία της συσκευασίας, την κοστο-
λόγηση του προϊόντος και την προώθηση. 

Η Τρισδιάστατη Σχεδίαση ενός νέου προϊόντος απαιτεί 
ικανότητες και γνώσεις από πολλές διαφορετικές επι-
στηµονικές περιοχές. Η εργασία του/της Σχεδιαστή/
ριας έγγειται στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της 
έρευνάς που έχει προηγηθεί, αλλά και µέσα από τις 
δικές του γνώσεις και ικανότητες, να δηµιουργεί ένα 
νέο προϊόν στην µορφή και το κόστος σύµφωνα µε τις 
ανάγκες. 

Ο/η Σχεδιαστής/ρια συνδυάζει τις οπτικές και εργονο-
µικές σπουδές µε την ικανότητα εφαρµογής της κατάλ-
ληλης τεχνολογίας για τη δηµιουργία προϊόντων. Πα-
ράλληλα, κατά την Τρισδιάστατη Σχεδίαση, είτε ενός 
νέου προϊόντος είτε για βελτίωση του υφιστάµενου 
προϊόντος, ο σχεδιαστής καλείται να σχεδιάσει τρισδιά-
στατα πέραν του βασικού προϊόντος καθώς και διάφο-
ρες υποστηρικτικές ιδιοσυσκευές για την παραγωγή, 
όπως καλούπια, στηρίξεις, κ.λπ.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τρισδιάστατος Σχεδιασµός
ΚΛΑ∆ΟΣ: Βιοµηχανικός Σχεδιαµός |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τρισδιάστατος Σχεδιασµός
ΚΛΑ∆ΟΣ: Βιοµηχανικός Σχεδιαµός |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας του 
Τρισδιάστατου Σχεδιασµού στην Κύπρο;

Ο χώρος του Τρισδιάστατου Σχεδιασµού προϊόντων 
αποτελεί για τις επιχειρήσεις (µεγάλες, µικρές ή µικρο-
µεσαίες) µια ισχυρή δύναµη ανάπτυξης. Πρόκειται για 
ένα κλάδο που µπορεί να στηρίξει, τόσο τα υφιστάµενα 
προϊόντα όσο και τη δηµιουργία και προώθηση άλλων 
καινοτόµων προϊόντων, που δηµιουργούνται από τις 
νέες τάσεις στην αγορά. Με τις νέες συνθήκες που 
διαµορφώνονται, οι Σχεδιαστές τρισδιάστατων προϊό-
ντων µπορούν να αναβαθµίσουν υφιστάµενα προϊόντα 
και να δηµιουργήσουν καινούργια µε σηµαντική προ-
στιθέµενη αξία. 

Ο ρόλος του/της Σχεδιαστή/ριας τρισδιάστατων προϊό-
ντων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σηµαντι-
κός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα και την οι-
κονοµική επιτυχία των κατασκευασµένων προϊόντων. 
Η Βιοµηχανία κάθε χώρας, για να µπορέσει να κατα-
στεί ανταγωνιστική, χρειάζεται ικανούς/ες επαγγελ-
µατίες Σχεδιαστές/τριες Τρισδιάστατων προϊόντων, οι 
οποίοι/ες µπορούν να συνδυάσουν αποτελεσµατικά 
τη σχεδιαστική σκέψη και την επιδεξιότητα µε την τε-
χνολογική εφαρµογή. Χώρες, οι οποίες έχουν επιτύχει 
να εντάξουν τον Τρισδιάστατο Σχεδιασµό στη Βιοµη-
χανία τους επιτυγχάνουν πολύ θετικά αποτελέσµατα, 
τόσο στην ανάπτυξη της Βιοµηχανίας τους όσο και 
της οικονοµίας τους γενικότερα. Επιπρόσθετα, ένας/
µίαα Σχεδιαστής/ρια τρισδιάστατων προϊόντων έχει τη 
δυνατότητα να εργαστεί από τη χώρα του/της, από το 
σπίτι του/της, σε επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να βρί-
σκονται στην άλλη άκρη της γης, χιλιάδες χιλιόµετρα 
µακριά. 

Έχοντας υψηλή αισθητική και επιστηµονική θεώρηση 
των µεθόδων σχεδιασµού και παραγωγής, οι απόφοι-
τοι/τες του Τρισδιάστατου Σχεδιασµού µπορούν να 
απασχοληθούν και σε ευρύτερους επαγγελµατικούς 
τοµείς, όπως σύµβουλοι σε θέµατα διακόσµησης χώ-
ρων, σύµβουλοι πελατών σε καταστήµατα επίπλων, 
φωτιστικών και άλλων βιοµηχανοποιηµένων προϊό-
ντων, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, καθώς και ως σύµ-
βουλοι σε θέµατα οπτικής επικοινωνίας και marketing.

Η Ειδικότητα του Τρισδιάστατου 
Σχεδιασµού στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας του Τρισδιάστατου Σχεδια-
σµού στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων µαθη-
τών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα από το συγκε-
κριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν 

ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικα-
νοτήτων, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλογοι/
ες Σχεδιαστές/ριες Τρισδιάστατων Προϊόντων. Η τριβή 
µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα έρευ-
νας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού σχεδίου, 
τεχνολογίας υλικών, εξειδικευµένων προγραµµάτων 
τρισδιάστατης σχεδίασης στον Ηλεκτρονικό Υπολογι-
στή και άλλα, θα προσφέρουν στους/στις απόφοιτους/
ες ολοκληρωµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώ-
σεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται µε τον Τρισδιά-
στατο Σχεδιασµό προϊόντων.

Σπουδές στον Τρισδιάστατο Σχεδιασµό

Ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο προσφέρουν ευρεία επι-
λογή εκπαιδευτικών διαδροµών για τους δυνητικούς 
φοιτητές Τρισδιάστατου Σχεδιασµού. Ένας Πανεπιστη-
µιακός Τίτλος στον Τρισδιάστατο Σχεδιασµό είναι απα-
ραίτητος και προσφέρει στους φοιτητές/ριες µια ισχυ-
ρή ακαδηµαϊκή βάση στον Τρισδιάστατο Σχεδιασµό και 
τη µηχανική επιστήµη. Οι φοιτητές/ριες µαθαίνουν να 
συνδυάζουν τα πιο πάνω, βελτιώνοντας τη χρηστικό-
τητα, τον σχεδιασµό και τις τεχνολογικές εφαρµογές 
υφιστάµενων ή νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, ολοκλη-
ρώνουν συνήθως το πρόγραµµα σπουδών τους µε ένα 
ισχυρό πορτοφόλιο, το οποίο αποδεικνύει τα επιτεύγ-
µατα και τις δεξιότητές τους.

Οι ακαδηµαϊκές σπουδές για τους Βιοµηχανικούς Σχε-
διαστές µπορεί να φτάσουν µέχρι πολύ εξειδικευµένα 
θέµατα, όπως τη Τρισδιάστατη Σχεδίαση προϊόντων µε 
τη χρήση ανακυκλώσιµων υλικών, τον σχεδιασµό ια-
τρικού εξοπλισµού, αυτοκινήτων, αεροπλάνων, ακόµα 
και διαστηµοπλοίων.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

• Ιχθυοκαλλιέργειες

• Ναυτιλιακά Επαγγέλµατα

• Υδάτινη Μηχανική

Γίνονται οι προετοιµασίες και ετοιµάζονται οι υποδοµές για εισαγωγή του Κλάδου.

09
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        ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

04  Kλάδος Εφαρµοσµένων Τεχνών

• Σχεδιασµός Επίπλων και

Ξύλινων Κατασκευών

• Γραφικές Τέχνες

• ∆ιακοσµητική

• Σχεδιασµός και Κατεσκευή Ενδυµάτων

• Σχεδιασµός και Κατασκευή Κοσµήµατος

05  Κλάδος Γεωπονίας
 

• Ανθοκοµία και Αρχιτεκτονική Τοπίου 

• Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών 

Προιόντων

06  Κλάδος Υπηρεσιών
 

• Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων

και Ξενοδοχείων

• Ιδιαίτεροι/ες Γραµµατείς/εες

07  Κλάδος Ξενοδοχειακών
 Επαγγελµάτων και Επισίτισης

• Μάγειροι - Τραπεζοκόµοι 

• Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων 

αι Μονάδων

08  Ειδικότητα Αισθητικής - Κοµµωτικής 

• Κοµµωτική

01  Κλάδος Μηχανολογίας 

• Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Κτηρίων

• Τεχνικός Ελασµατουργίας-Συγκολλήσεων, 

Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων 

Φυσικού Αερίου (Υδραυλικές Εγκαταστάσει)

• Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχηµάτων - 

Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων

• Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού

02  Κλάδος Ηλεκτρολογίας 
 και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών

• Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και 

Αυτοµατισµών

• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

∆ικτύων και Επικοινωνιών 

• Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και 

Κλιµατισµού

03  Κλάδος ∆οµικών Έργων
 και Κατασκευών

• Τεχνίτης ∆οµικών Έργων

• Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων

• Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης 

Κτηρίων
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων

• Τεχνικός Ελασµατουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού 

Αερίου (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

• Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχηµάτων - Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων

• Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού

01
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τα τεχνικά και επιστηµονικά προσόντα που πρέπει να δια-

θέτει ένας/µία τεχνικός παραγωγής είναι ενδιαφέρον για 

την έρευνα, υπευθυνότητα, οξυδέρκεια, αναλυτική και 

συνθετική σκέψη. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, 

σωµατική αντοχή, επιµονή, παρατηρητικότητα και να ερ-

γάζεται µε ακρίβεια και ιδιαίτερη µεθοδικότητα. Ακόµα, η 

ανάγκη για συνεργασία µε άλλους προϋποθέτει επικοινω-

νιακές δεξιότητες και συνεχή ενηµέρωση για τις σύγχρο-

νες εξελίξεις στο αντικείµενο. Τέλος, απαραίτητη είναι η 

πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών. Έφηβοι/ες µε αυτά τα 

χαρακτηριστικά µπορούν να εξετάσουν την προοπτική στα-

διοδροµίας στην ειδικότητα του/της Τεχνικού Μηχανικής 

Παραγωγής. 

Τι είναι ο/η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

Ο/η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής χειρίζεται τις εργα-

λειοµηχανές, οι οποίες είναι ειδικά µηχανήµατα για την 

κατεργασία (κοπή, λείανση) άλλων µεταλλικών στοιχείων 

µηχανών (εξαρτηµάτων), όπως ο τόρνος, η φρέζα, το τρυ-

πάνι, ο γραναζοκόπτης, η µηχανουργική πλάνη και τα λεια-

ντικά µηχανήµατα. Προετοιµάζει τα κατάλληλα κοπτικά ερ-

γαλεία και τα τοποθετεί στα µηχανήµατα και φροντίζει για 

τον καθαρισµό και τη συντήρηση των εργαλειοµηχανών.

Ο/η επαγγελµατίας αυτός/η χρειάζεται να είναι προσεκτι-

κός/η, τακτικός/η και να διαθέτει σταθερότητα, µεγάλη 

ακρίβεια και ικανότητα για συντονισµό κινήσεων. Επίσης 

απαραίτητα είναι το ενδιαφέρον για το αντικείµενό του, η 

επινοητικότητα και ο δυναµισµός. Επιπλέον, ο επαγγελµα-

τίας αυτός χρειάζεται να είναι ευσυνείδητος, συνεπής και 

να διαθέτει ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκο-

λες καταστάσεις προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµα-

τα τεχνικής φύσεως.

Απαραίτητη είναι ακόµη, η ικανότητα εκτέλεσης απλών µα-

θηµατικών υπολογισµών, η επιδεξιότητα στο χειρισµό ερ-

γαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα αντίληψης του 

χώρου, µορφών και σχηµάτων.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας του 
Τεχνικού Μηχανικής Παραγωγής στην Κύπρο;

Ο/η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής µπορεί να απασχο-

ληθεί σε εργοστάσια κατασκευής και συναρµολόγησης 

µηχανών, σε εργοστάσια κατασκευής εξαρτηµάτων και 

µηχανικών εργαλείων και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν 

µηχανήµατα ως συντηρητής. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει 

δικό του µηχανουργείο.

Η εργασία του/της τεχνικού αυτής της ειδικότητας είναι 

χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα 

µηχανήµατα που χειρίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας 

του είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυµατισµούς. 

Ο Τεχνικός αυτός συχνά έχει βοηθούς και συνεργάζεται 

µε άλλους τεχνίτες. 

O/η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής είναι απαραίτητο να 

τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη των ατυ-

χηµάτων. Εργάζεται τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοι-
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κτούς χώρους.

Ο/η Τεχνικός αυτής της ειδικότητας χρειάζεται να διαθέτει 

επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων και µηχανών, σωµατική 

αντοχή και ευκινησία, να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος/η 

και συνεπής κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

Η εργασία του/της Τεχνικού απαιτεί την τήρηση µε ακρί-

βεια των οδηγιών όσον αφορά στους χειρισµούς και τους 

υπολογισµούς, καθώς και καλή συνεργασία µε τους βοη-

θούς ή τους άλλους τεχνίτες.

Η ειδικότητα του Τεχνικού Μηχανικής
Παραγωγής στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας της Μηχανικής παραγωγής στη 

ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων µαθητών και µαθη-

τριών, οι οποίοι/ες, µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµ-

µα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να µπορέσουν 

να εξασκήσουν το επάγγελµα µε επιτυχία. 

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµα-

τα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού και 

µηχανολογικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, σχεδία-

σης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.ά., θα προσφέρουν 

στους/στις απόφοιτους/ες ολοκληρωµένες επιστηµονι-

κές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται 

µε την ειδικότητα.

Σπουδές στον τοµέα της Μηχανολογίας

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και σε 

άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του, νοουµένου ότι 

πληροί τους περιορισµούς πρόσβασης για εισαγωγή 

στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύµφωνα µε 

τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτα-

το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξωτερι-

κού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριµένο εκ-

παιδευτικό ίδρυµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες, να αποκτήσουν 

τεχνολογικές γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση απλών προβληµάτων στη θεµατική περιοχή της 

Βασικής Μηχανολογίας, ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/ές:

α) να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές της Βασικής 

Μηχανολογίας

β) να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης, συντήρησης και 

επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων στη 

θεµατική περιοχή της Βασικής Μηχανολογίας.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Απόκτηση Γνώσης για: 

α) να αναφέρουν βασικές έννοιες (φυσικά µεγέθη, εξαρτήµατα, εργαλεία, όργανα-εξοπλισµό)

β) να προσδιορίζουν βασικά τεχνολογικά µεγέθη µελετώντας τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια,  οδηγίες  

εγκατάστασης,   συντήρησης και επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα

2. Απόκτηση ∆εξιότητας για: 

α) να επιλέγουν, να ταξινοµούν σε πίνακες και να κάνουν απλούς υπολογισµούς για να λύσουν απλά 

προβλήµατα και να συγκροτήσουν απλές τεχνικές εκθέσεις

3. Απόκτηση Ικανότητας για:

α) να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να επιλύουν οι ίδιοι πρακτικά προβλήµατα

β) να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να καθοδηγούν άλλους, προς την επίλυση 

πρακτικών προβληµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Μηχανολογία ή Μηχανολογική Μηχανική – Εισαγωγή και ορισµός

2. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

3. Φυσικοί πόροι και ενεργειακές  πηγές –  Μεταλλουργία – Μεταλλογνωσία – Βιοµηχανικά υλικά

4. Βασικές έννοιες Αντοχής των Υλικών

5. Βασικές έννοιες στα Στοιχεία Μηχανών

6. Βασικές έννοιες στα στοιχεία και στα συστήµατα Μετάδοσης Κίνησης  

7. Συνθετικά υλικά – Πλαστικά

8. Σύγχρονη Τεχνολογία στη Μηχανολογία  

9. Βιοµηχανική παραγωγή µηχανολογικών προϊόντων και περιβάλλον-Σύγχρονο Μηχανολογικό Εργοστάσιο

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική Επιστήµη ΕΡΓ. 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Μηχανική Επιστήµη ΕΡΓ. είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες, να αποκτήσουν 
τεχνολογικές γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση απλών προβληµάτων στη θεµατική περιοχή της 
Μηχανικής Επιστήµης, ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/ές :

α) να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές της Μηχανικής 
Επιστήµης

β) να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης,   συντήρησης και 
επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων στη 
θεµατική περιοχή της Μηχανικής Επιστήµης.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Απόκτηση Γνώσης για: 
α) να αναφέρουν βασικές έννοιες (φυσικά µεγέθη, εξαρτήµατα, εργαλεία, όργανα-εξοπλισµό)

β) να προσδιορίζουν βασικά τεχνολογικά µεγέθη µελετώντας τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια,  οδηγίες  
εγκατάστασης,   συντήρησης και επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα

2. Απόκτηση ∆εξιότητας για: 
α) να επιλέγουν, να ταξινοµούν σε πίνακες και να κάνουν απλούς υπολογισµούς για να λύσουν απλά 
προβλήµατα και να συγκροτήσουν απλές τεχνικές εκθέσεις

β) να χρησιµοποιούν τον εργαστηριακό εξοπλισµό για να εκτελέσουν µε ασφάλεια τις εργαστηριακές ασκήσεις 
υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους

3. Απόκτηση Ικανότητας για:
α) να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να επιλύουν οι ίδιοι µε τη βοήθεια έντυπων 
οδηγιών και κατευθύνσεων, πρακτικά προβλήµατα

β) να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  για να καθοδηγούν άλλους, µε τη βοήθεια έντυπων 
οδηγιών και κατευθύνσεων, προς την επίλυση πρακτικών προβληµάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Εισαγωγή

2. Μετρολογία - Γενικά περί ελέγχου

3. Συστήµατα µονάδων µέτρησης

4. Βασικά µέσα ελέγχου µηκών

5. Έλεγχος ποιότητας επιφάνειας

6. Ανοχές και συναρµογές

7. Στοιχεία ποιοτικού ελέγχου

8. Στοιχεία τυποποίησης

9. ∆υνάµεις

10. Ροπές δυνάµεων

11. Κέντρο βάρους και ευστάθεια σώµατος

12. Τριβή

13. Ενέργεια, Έργο, Ισχύς, Συντελεστής Απόδοσης Μηχανής-Απλές Μηχανές
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο/η Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 

ασχολείται µε την εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρ-

θωση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέα αλλά 

και υφιστάµενα κτήρια. Οι Τεχνικοί Μηχανολογικών Εγκα-

ταστάσεων Κτηρίων χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ακρί-

βεια στις κινήσεις, οργάνωση εργασιών και άριστη γνώση 

των πρακτικών καλής εγκατάστασης. Η δυνατότητα συ-

νεργασίας, τόσο µε άλλους τεχνικούς της ιδίας ειδικότη-

τας όσο και µε τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων, είναι απαραί-

τητη προϋπόθεση για επιτυχηµένη καριέρα. 

Η οργάνωση, η επινοητικότητα, η εφευρετικότητα, η συ-

νέπεια, η συνεργασία µε άλλους καθώς και η εφαρµογή 

καλών τεχνικών εκτέλεσης των εργασιών που αναλαµ-

βάνουν αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του τεχνικού 

αυτού. Επιπλέον απαραίτητη είναι η ικανότητα ανάγνωσης 

και σχεδίασης απλών σχεδίων, εκτέλεσης απλών µαθηµα-

τικών υπολογισµών και η επιδεξιότητα στο χειρισµό εργα-

λείων και µηχανηµάτων.

Τι είναι οι Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Σηµαντικό µέρος των κτηρίων είναι οι µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, οι οποίες ταξινοµούνται στις πιο κάτω κα-

τηγορίες:

υδραυλική εγκατάσταση: Η εγκατάσταση αυτή προµη-

θεύει το κτήριο µε τις απαραίτητες ποσότητες πόσιµου νε-

ρού, κρύου νερού χρήσης, ζεστού νερού χρήσης καθώς 

και νερού για χρήση στους κήπους.

εγκατάσταση των συστηµάτων αποχέτευσης: Τα συ-

στήµατα αυτά διασφαλίζουν την συλλογή, αποµάκρυνση 

και επεξεργασία των ακαθάρτων νερών, των λυµάτων και 

των όµβριων υδάτων.

εγκατάσταση συστηµάτων θέρµανσης: Μέσω των συ-

στηµάτων αυτών, κεντρικών ή τοπικών, εξασφαλίζεται η 

θέρµανση των κτηρίων, ώστε το χειµώνα να δηµιουργείται 

στους κλειστούς χώρους άνετο και υγιεινό περιβάλλον.

εγκαταστάσεις κλιµατισµού: Οι εγκαταστάσεις αυτές 

δηµιουργούν συνθήκες άνεσης εντός των κτηρίων ρυθµί-

ζοντας τη θερµοκρασία, την υγρασία καθώς και τα άλλα 

χαρακτηριστικά του αέρα, όλες τις εποχές του έτους.

εγκαταστάσεις αερισµού και εξαερισµού: Η ποιότητα 

του εσωτερικού αέρα διασφαλίζεται µέσω της απόρριψης 

του µολυσµένου αέρα στο περιβάλλον και την προσαγω-

γή φρέσκου νωπού αέρα είτε µε φυσικό είτε µε µηχανικό 

τρόπο.

συστήµατα πυρόσβεσης: Τα συστήµατα αυτά στοχεύουν 

στην εξασφάλιση των κτηρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

εγκατάσταση Φυσικού Αερίου: η µορφή ενέργειας που 

χρησιµοποιείται για θέρµανση και για χρήση οικιακών συ-

σκευών.

εγκατάσταση Ανελκυστήρα: εξασφαλίζει τη µεταφορά 

ατόµων και υλικών σε διάφορα επίπεδα – ορόφους µιας 

οικοδοµής.
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Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας του
Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
στην Κύπρο;

Σκοπός της Ειδικότητας των Μηχανολογικών Εγκαταστά-

σεων Κτιρίων στη ΜΤΕΕ είναι η κατάρτιση µαθητών και 

µαθητριών, ώστε, µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης, να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώ-

σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, µε στόχο να καταστούν 

επιτυχηµένοι τεχνικοί στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων. Η ειδικότητα λειτούργησε για πρώτη φορά κατά 

τη σχολική χρονιά 2016-2017, σε όλες τις επαρχίες και 

στις περισσότερες Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. 

Ο/η Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρί-

ων µπορεί να ασχοληθεί µε τις εγκαταστάσεις σε νέες 

οικοδοµές αλλά και τη συντήρηση υφιστάµενων. Άλλοι 

τοµείς απασχόλησης µπορούν να είναι µεγάλα κτηριακά 

συγκροτήµατα, όπως ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κλινικές, 

στα συµβούλια των ∆ήµων, των Κοινοτήτων και της Υδα-

τοπροµήθειας. Παρέχονται, επίσης, η δυνατότητα αυτο-

εργοδότησης είτε η σύσταση εταιρειών µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Η Ειδικότητα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκα-
ταστάσεων Κτηρίων στη ΜΤΕΕ

Μέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, οι 

µαθητές και µαθήτριες αποκούν ένα ισχυρό υπόβαθρο 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να γίνουν 

επιτυχηµένοι Τεχνικοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Κτηρίων. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει την απόκτηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και στάσεων, τόσο σε θεω-

ρητικό όσο κυρίως σε πρακτικό επίπεδο, σε όλες τις κα-

τηγορίες των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων, 

εµπλουτισµένες µε γνώσεις και σε άλλα συναφή θέµατα, 

όπως Τεχνικού Σχεδίου, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, Επιχειρηµατικότητας, Λογιστικής κ.ά.

Προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Σπουδές στον τοµέα του Τεχνικού 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

Η δυνατότητα απασχόλησης σε πολλούς και διαφορετι-

κούς εργοδότες σηµατοδοτεί και τη φύση της εργασίας. 

Οι τεχνικοί κυρίως εργάζονται χειρωνακτικά αλλά και µε 

συσκευές, κυρίως ελαφριές. Η συνεχής επιµόρφωση και 

ενηµέρωση σε νέες τεχνικές και πρακτικές. Σηµαντικό 

είναι επίσης η καλή γνώση των κανόνων ασφαλείας και 

υγιεινής στο τόπο εργασίας. 

Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω σπουδών σε Ανώτερα 

αλλά και Ανώτατα Ιδρύµατα, όπως και σε επαγγελµατι-

κές σχολές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η εισαγωγή σε 

κάποια από τα πιο πάνω ιδρύµατα είναι δυνατή µετά από 

επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω σπουδές στα 

ΜΙΕΕΚ (Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης) σε διάφορες ειδικότητες που λει-

τουργούν κάτω από την οµπρέλα της ΜΤΕΕ.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/ριες να κατανοήσουν την λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων οι οποίες, χρησιµοποιούνται 

σήµερα σε κτήρια, καθώς και η απόκτηση πρακτικών γνώσεων, τεχνικών και στάσεων όσο αφορά στις υδραυλικές 

εγκαταστάσεις κτηρίων.

Να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικές, 

εγκαταστάσεις.

Να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη, στους τοµείς της εγκατάστασης, συντήρησης και 

επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για υδραυλικές εγκαταστάσεις 

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος, οι µαθητές/ριες θα αποκτήσουν 

τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, σχετικά µε:

• το σωστό και ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων, των οργάνων, των συσκευών, των µηχανηµάτων και των 

υλικών,  που χρησιµοποιούνται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις κτηρίων.

• την επιλογή των πιο κατάλληλων από οικονοµική, κατασκευαστική και περιβαλλοντική άποψη υλικών, για την 

εκτέλεση υδραυλικών εγκαταστάσεων

• την κοστολόγηση εργασιών επιθεώρησης, ελέγχου, συντήρησης υδραυλικών  εγκαταστάσεων.

• τη δηµιουργία και διατήρηση αρχείου φακέλων µε σχέδια και τεχνικούς καταλόγους σχετικές µε τις 

υδραυλικές εγκαταστάσεις κτηρίων.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Υδραυλική εγκατάσταση. Η εγκατάσταση αυτή προµηθεύει το κτήριο µε τις απαραίτητες ποσότητες πόσιµου 

νερού, κρύου νερού χρήσης, ζεστού νερού χρήσης καθώς και νερού για χρήση στους κήπους. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο αποκτούνται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, σχετικές µε το νερό, την επεξεργασία του νερού, τις 

σωληνώσεις και τον τρόπο συναρµολόγησής τους, που χρησιµοποιούνται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα 

συστήµατα παροχής πόσιµου και κρύου νερού και τα συστήµατα ζεστού νερού χρήσης, τους θερµοσίφωνες και 

τα συστήµατα ηλιακών.

Εγκατάσταση των συστηµάτων αποχέτευσης. Τα συστήµατα αυτά διασφαλίζουν την συλλογή, αποµάκρυνση και 

επεξεργασία των ακαθάρτων νερών, των λυµάτων και των όµβριων υδάτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτούνται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές µε τα διάφορα συστήµατα 

αποχετεύσεων, τους τρόπους και την τεχνική της εγκατάστασης των σωληνώσεων αποχέτευσης, τα είδη υγιεινής 

και τους τρόπους εγκατάστασης τους, καθώς και τα ατοµικά και κεντρικά συστήµατα επεξεργασίας των λυµάτων.

Συστήµατα πυρασφάλειας. Τα συστήµατα αυτά στοχεύουν στην εξασφάλιση των κτηρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Κύρια έµφαση δίνεται στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα συστήµατα πυρόσβεσης, όπως ξηρή και υγρή 

στήλη, καταιονητήρες, τηλικτήρες και πυροσβεστήρες.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες της Β΄ τάξης, της ειδικότητας,  να αποκτήσουν 

τεχνολογικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για τις εγκαταστάσεις και συστήµατα θέρµανσης κτηρίων, ώστε 

να τους/τις καταστήσει ικανούς/ές να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη, στους τοµείς της 

εγκατάστασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια. 

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος, οι µαθητές/ριες να αποκτήσουν 

τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, σχετικά µε:

• το σωστό και ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων, των οργάνων, των συσκευών, των µηχανηµάτων και 

των υλικών που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα θέρµανσης κτηρίων.

• την επιλογή των πιο κατάλληλων από οικονοµική, κατασκευαστική και περιβαλλοντική άποψη  υλικών, για 

την εκτέλεση  εγκαταστάσεων θέρµανσης.

• την εφαρµογή της σωστής και ασφαλούς µεθοδολογίας και τεχνικής για την επιθεώρηση, τον έλεγχο, 

τη ρύθµιση, την αποσυναρµολόγηση, την επιδιόρθωση, την επανασυναρµολόγηση και την περιοδική 

συντήρηση  θερµικών  εγκαταστάσεων και συστηµάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συστήµατα  θέρµανσης 

Τοπική Θέρµανση, Κεντρική Θέρµανση

Συστήµατα Κεντρικών Θερµάνσεων µε νερό

Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και έλεγχος των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης µε νερό  

Κύρια Μέρη Κεντρικών Θερµάνσεων µε νερό

Λέβητες, Καυστήρες, Κυκλοφορητές – Αντλίες, Θερµαντικά σώµατα, Μηχανοστάσιο κεντρικής θέρµανσης

Συστήµατα αυτοµατισµών, λειτουργίας, ελέγχου και ασφάλειας των κεντρικών θερµάνσεων

Συστήµατα κεντρικών θερµάνσεων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Συνδυασµένα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού για οικιακή χρήση
Υπολογισµοί θερµικών απωλειών χώρου και επιλογή επιµέρους υλικών  κεντρικής θέρµανσης
Εγκαταστάσεις καυσίµων υλικών:

Εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων

Εγκαταστάσεις υγραερίου (L.P.G)
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Έφηβοι/ες µε δηµιουργικότητα, επινοητικότητα και δυνα-

µισµό µπορούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµί-

ας στην ειδικότητα του/της Τεχνικού Ελασµατουργίας-Συ-

γκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων 

Φυσικού αερίου.

Τι είναι ο Τεχνικός Ελασµατουργίας
-Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών
και Σωληνώσεων Φυσικού αερίου

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας χειρίζεται µηχανήµατα για 

την κατεργασία και διαµόρφωση µεταλλικών αντικειµέ-

νων, όπως η πρέσα, η στράντζα, η γκιλοτίνα, το τρυπάνι, 

καθώς επίσης και συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων και 

οξυγονοκολλήσεων. Προετοιµάζει τα κατάλληλα εργα-

λεία για τις εργασίες του και φροντίζει για τον καθαρισµό 

και τη συντήρηση του εξοπλισµού.

Ο/η επαγγελµατίας αυτός/η χρειάζεται να είναι προσεκτι-

κός/η, τακτικός/η και να διαθέτει σταθερότητα, µεγάλη 

ακρίβεια και ικανότητα για συντονισµό κινήσεων. Απαραί-

τητα είναι, επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείµενό του, η 

επινοητικότητα και ο δυναµισµός. Επιπλέον, ο/η επαγγελ-

µατίας αυτός/η χρειάζεται να είναι ευσυνείδητος/η, συνε-

πής και να διαθέτει ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 

σε δύσκολες καταστάσεις ή προκειµένου να αντιµετωπί-

σει προβλήµατα τεχνικής φύσεως.

Απαραίτητη είναι, ακόµη, η ικανότητα εκτέλεσης απλών 

µαθηµατικών υπολογισµών, η επιδεξιότητα στο χειρισµό 

εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα αντίληψης 

του χώρου, µορφών και σχηµάτων. Τέλος, ο/η επαγγελ-

µατίας αυτός/η απαιτείται να έχει σωµατική ευλυγισία και 

ευκινησία.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας του 
Τεχνικού Ελασµατουργίας- Συγκολλήσεων, 
Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων 
Φυσικού αερίου στην Κύπρο;

Η εργασία του/της Τεχνικού της ειδικότητας απαιτεί υπευ-

θυνότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια και ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ατυχηµάτων από πιθανή διαρροή αερί-

ων. Ο/η Τεχνικός αερίων χρειάζεται να διαθέτει υπολο-

γιστική και µηχανική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης του 

χώρου, σωµατική υγεία και αντοχή, καθώς και επιδεξιό-

τητα στις λεπτές κινήσεις των χεριών και των δακτύλων. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτική και αναλυτική 

σκέψη, επινοητικότητα και κοινωνική δεξιότητα.

Ο/η Τεχνικός της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε 

εργοστάσια κατασκευής και συναρµολόγησης µεταλλι-

κών κατασκευών και σε εργοστάσια κατασκευής αερα-

γωγών και µεταλλικών επίπλων. Μπορεί, επίσης, να ανοί-

ξει δικό του εργαστήριο ελασµατουργίας, συγκολλήσεων 

και µεταλλικών κατασκευών.

Η εργασία των Τεχνικών αυτής της ειδικότητας είναι χει-

ρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα µη-

χανήµατα, που χειρίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ελασµατουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών 
και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου (Υδραυλικές Κατασκευές)
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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του, είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυµατισµούς. Ο/η 

Τεχνικός αυτός συχνά έχει βοηθούς και συνεργάζεται µε 

άλλους τεχνίτες. 

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας αυτής είναι απαραίτη-

το να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη 

των ατυχηµάτων. Εργάζεται τόσο σε κλειστούς όσο 

και σε ανοικτούς χώρους. Ακόµα, µπορεί να εργάζε-

ται σε χώρους, όπου υπάρχει πολύς θόρυβος, σκόνη ή

αναθυµιάσεις. 

Ο/η Τεχνικός αυτής της ειδικότητας χρειάζεται να δια-

θέτει επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων και µηχανών, 

σωµατική αντοχή και ευκινησία, να είναι προσεκτικός, 

υπεύθυνος και συνεπής κατά την εκτέλεση των εργασιών 

του/της.

Η εργασία του/της Τεχνικού αυτού απαιτεί την ακριβή 

τήρηση των οδηγιών, όσον αφορά στους χειρισµούς και 

τους/τις υπολογισµούς, καθώς και καλή συνεργασία µε 

τους βοηθούς ή τους/τις άλλους/ες τεχνίτες/ριες.

Η Ειδικότητα του/της Τεχνικού 
Ελασµατουργίας-Συγκολλήσεων, 
Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων 
Φυσικού αερίου στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας του/της Τεχνικού Ελασµατουρ-

γίας-Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σω-

ληνώσεων Φυσικού αερίου στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη 

ταλαντούχων µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα 

από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα απο-

κτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, ώστε να µπορέσουν να εξασκήσουν το επάγ-

γελµα µε επιτυχία. 

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµα-

τα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού και 

µηχανολογικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, σχεδίασης 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα, θα προσφέρουν 

στους/στις απόφοιτους/ες ολοκληρωµένες επιστηµονι-

κές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται 

µε την ειδικότητα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ελασµατουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών 
και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου (Υδραυλικές Κατασκευές)
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σπουδές στον τοµέα της Μηχανολογίας 

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και 

σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του/της, νοου-

µένου ότι πληροί τους περιορισµούς πρόσβασης για 

εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.

• να γίνει δεκτός/η σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχηµάτων - Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Έφηβοι/ες µε φαντασία, δηµιουργικότητα, επινοητικότη-

τα και κριτική σκέψη πρέπει να εξετάσουν την προοπτική 

σταδιοδροµίας στην ειδικότητα Μηχανικός – Ηλεκτρο-

λόγος Οχηµάτων. Οι επαγγελµατίες στον τοµέα αυτό 

έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται µε εργασίες επι-

σκευής και συντήρησης όλων των µηχανισµών και συ-

στηµάτων του αυτοκινήτου καθώς και εργασίες διάγνω-

σης / ανεύρεσης βλαβών και ελέγχου καλής λειτουργίας 

όλων των συστηµάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου.

Τι είναι ο/η Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχηµά-
των – Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων;

Το επάγγελµα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, µεθοδικό-

τητα και ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Ο δυναµισµός, η συνέ-

πεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα 

για την άσκηση του επαγγέλµατος, Ο/η Μηχανικός – Ηλε-

κτρολόγος Οχηµάτων, ως επαγγελµατική απασχόληση 

εξελίχθηκε και εξελίσσεται σύµφωνα µε την τεχνολογική 

εξέλιξη του αυτοκινήτου.

Η επαγγελµατική προοπτική του/της Μηχανικού – Ηλε-

κτρολόγου Οχηµάτων είναι συνδεδεµένη µε τις τεχνολο-

γικές εξελίξεις που αφορούν στον ηλεκτρονικό έλεγχο και 

τη διάγνωση των συστηµάτων του αυτοκινήτου καθώς και 

στους εναλλακτικούς τρόπους κίνησης των αυτοκινήτων 

(Ηλεκτρικά, Υβριδικά, Υγραέριο, Κυψέλες υδρογόνου, 

κ.ά.). Σήµερα είναι απαραίτητο, ο Μηχανικός – Ηλεκτρο-

λόγος Οχηµάτων, να αποκτήσει και γνώσεις των ηλεκτρι-

κών και ηλεκτρονικών συστηµάτων των αυτοκινήτων για 

να είναι σε θέση να καλύπτει όλο το φάσµα εργασιών επι-

σκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας Τεχνι-
κός Μηχανοκίνητων Οχηµάτων – 
Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων στην Κύπρο;

Ο/η Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων είναι το βα-

σικό επάγγελµα, πάνω στο οποίο πρέπει να στηρίζονται 

οι οποιεσδήποτε µελλοντικές εξειδικεύσεις του επαγγέλ-

µατος λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και εφαρµογών στο 

αυτοκίνητο. 

Η σύγχρονη εξέλιξη του αυτοκινήτου επιβάλει συνεχή 

ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των συστηµάτων του αυτοκι-

νήτου. Αυτό συνεπάγεται ότι µόνο ο/η Μηχανικός – Ηλε-

κτρολόγος Οχηµάτων έχει την δυνατότητα για πλήρη 

έλεγχο όλων των συστηµάτων του αυτοκινήτου.

Ο/η Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων µπορεί να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του/της σε ένα ευρύ φάσµα επι-

χειρήσεων στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. 

Η εφαρµογή και λειτουργία πολλών Ηλεκτρονικών συστη-

µάτων στο σύγχρονο αυτοκίνητο δηµιουργούν την ανάγκη 

επιµόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και τη δηµιουργία µε-

γάλης προοπτικής απασχόλησης στις νέες τεχνολογίες.
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Τοµείς απασχόλησης του/της Τεχνικού Μηχανοκίνητων 

Οχηµάτων - Ηλεκτρολόγου Οχηµάτων:

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόµενες µε 

την επισκευή, τη συντήρηση και τη διάγνωση αυτοκι-

νήτων (Συνεργεία).

• επιχειρήσεις εµπορίας (αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, 

ειδών), σχετιζόµενες µε το αυτοκίνητο

• επιχειρήσεις µετατροπών / βελτιώσεων κινητήρων 

και συστηµάτων αυτοκινήτου

• υπηρεσίες και οργανισµοί τεχνικού ελέγχου οχηµά-

των (ΚΤΕΟ)

• αυτοκινητοβιοµηχανίες

• υπουργεία, κρατικοί και ηµικρατικοί οργανισµούς και 

οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης

• µπορεί να αυτοεργοδοτηθεί ως ελεύθερος επαγγελ-

µατίας.

Η ειδικότητα του/της Τεχνικού Μηχανοκίνη-
των Οχηµάτων  – Ηλεκτ. Οχηµάτων στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της Ειδικότητας στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη τα-

λαντούχων µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα 

από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα απο-

κτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλο-

γοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αυτοκινήτων. 

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα 

έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, µηχανολογικού 

σχεδίου, ηλεκτρικού σχεδίου αυτοκινήτου, διάγνωσης 

βλαβών και άλλα, προσφέρουν στους απόφοιτους ολο-

κληρωµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο 

το φάσµα που σχετίζεται µε την ειδικότητα.

Σπουδές στον Τοµέα της Μηχανικής 
– Ηλεκτρολογίας Οχηµάτων

Ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο προσφέρουν ευρεία επιλογή 

εκπαιδευτικών διαδροµών για τους/τις φοιτητές/ριες Μη-

χανικής – Ηλεκτρολογίας Οχηµάτων.  Ένας πανεπιστηµι-

ακός τίτλος στον τοµέα της Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας 

Οχηµάτων µπορεί να προσφέρει στους/στις φοιτητές/

ριες µια ισχυρή ακαδηµαϊκή βάση. Οι φοιτητές/ριες ολο-

κληρώνουν συνήθως το πρόγραµµα σπουδών τους µε 

ένα ισχυρό πορτοφόλιο, το οποίο αποδεικνύει τα επιτεύγ-

µατα και τις δεξιότητές τους.

Ο/η απόφοιτος στην ειδικότητα Μηχανικός – Ηλεκτρολό-

γος Οχηµάτων µπορεί:

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας θέση, σε 

Aνώτερα και Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της 

Κύπρου ή του εξωτερικού, στον/στην κλάδο/ειδικό-

τητά του/της ή σε τοµείς που το Πρόγραµµα Σπου-

δών του/της το επιτρέπει, στο πλαίσιο των γενικών ή 

των ειδικών εξετάσεων.

• να διεκδικήσει θέση σε Aνώτερα και Aνώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στο 

πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων, νοου-

µένου ότι ο/η απόφοιτος θα προετοιµαστεί µόνος/η 

του/της στα εξεταζόµενα µαθήµατα που δεν διδά-

χτηκε στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της.

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Κύπρου ή του εξωτε-

ρικού, νοουµένου ότι ικανοποιεί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριµένο εκπαιδευ-

τικό ίδρυµα. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων Ι 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων I είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες της Α΄ 

τάξης να αποκτήσουν γενικές τεχνολογικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες αναφορικά µε το αυτοκίνητο, ώστε 

να σχηµατίσουν γενική εικόνα για το αντικείµενο της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχηµάτων Πρακτικής 

Κατεύθυνσης, που θα τους/τις βοηθήσει στη Β΄ και Γ΄ τάξη και θα τους/τις εφοδιάσει µε το αναγκαίο ειδικό 

επιστηµονικό υπόβαθρο στη θεµατική περιοχή της Ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχηµάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος, οι µαθητές/τριες θα πρέπει:

• να γνωρίσουν τη διάταξη των βασικών µερών και συστηµάτων του αυτοκινήτου

• να κατανοήσουν τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων µερών και συστηµάτων του 
αυτοκινήτου

• να εξασκηθούν στην εφαρµογή θεωρητικών τεχνολογικών γνώσεων της Τεχνολογίας Αυτοκινήτων σε 
πρακτικές εφαρµογές στο εργαστήριο αυτοκινήτων

•  να εξοικειωθούν µε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής που πρέπει να τηρούν 

στο εργαστήριο µηχανικής αυτοκινήτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων

2. Μέτρα ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονοµίας 

3. Μηχανοκίνητα οχήµατα

4. Κινητήριες µηχανές

5. ∆ίκυκλα και θαλάσσια σκάφη

6. Καύσιµα µηχανών εσωτερικής καύσης

7. Λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης

8. Βασικά στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών

9. Στοιχεία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων του αυτοκινήτου

10. Συµβολικές παραστάσεις και κωδικοί αριθµοί των ακροδεκτών

11. Όργανα ελέγχου και βλάβες ηλεκτρικών κυκλωµάτων

12. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

13. Σύστηµα φόρτισης

14. Συσσωρευτής (µπαταρία)

15. Σύστηµα εκκίνησης

16. Σύστηµα φωτισµού

17. Ηλεκτρική εγκατάσταση αυτοκινήτου.
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων ΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων ΙΙ είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες, να 

αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση απλών προβληµάτων στη θεµατική 

περιοχή της Τεχνολογίας Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, ώστε να τους/τις καταστήσει ικανούς/νέ:

• να µελετούν και να κατανοούν τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια µε τεχνικές προδιαγραφές της 

Τεχνολογίας Μηχανοκινήτων Οχηµάτων

• να µελετούν, να κατανοούν και να εφαρµόζουν στην πράξη οδηγίες  εγκατάστασης, συντήρησης και 

επιδιόρθωσης, µηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα για την επίλυση απλών προβληµάτων 

στη θεµατική περιοχή της Τεχνολογίας Μηχανοκινήτων Οχηµάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος αυτού, οι µαθητές/τριες θα πρέπει:

• να γνωρίσουν τη διάταξη των βασικών µερών και συστηµάτων του αυτοκινήτου

• να κατανοήσουν τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων µερών και συστηµάτων του 

αυτοκινήτου

• να εξασκηθούν στην εφαρµογή θεωρητικών τεχνολογικών γνώσεων της Τεχνολογίας Αυτοκινήτων σε 

πρακτικές εφαρµογές στο εργαστήριο αυτοκινήτων

• να εξοικειωθούν µε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής που πρέπει να τηρούν στο 

εργαστήριο µηχανικής αυτοκινήτων.

• να κατανοούν και να περιγράφουν τη διάταξη και τη λειτουργία των µερών:

- των βενζινοµηχανών και πετρελαιοµηχανών

- των βασικών στοιχείων ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών του αυτοκινήτου

- των συστηµάτων ελέγχου εκποµπής καυσαερίων  

• να κατανοούν και να εφαρµόζουν βασικά στοιχεία υπολογισµών στα αυτοκίνητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Τετράχρονη βενζινοµηχανή Otto

2. Κατασκευή της τετράχρονης πετρελαιοµηχανής Diesel – Κύρια µέρη

3. Συστήµατα υπερπλήρωσης

4. Συστήµατα ελέγχου εκποµπής καυσαερίων (ρίπων) βενζινοµηχανής και πετρελαιοµηχανής.
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Το επάγγελµα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, µεθο-
δικότητα και ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Ο δυναµισµός, η 
συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι πρόσθετα θετικά 
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος. Έφηβοι 
/ες µε τα πιο πάνω χαρακτηριστικά µπορούν να εξε-
τάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας στην ειδικότητα 
του Τεχνικού Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλε-
κτρολογικού Εξοπλισµού.

Τι είναι η Συντήρηση Μηχανολογικού       
και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού

Ο/η τεχνικός της Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλε-
κτρολογικού Εξοπλισµού αναλαµβάνει να διεκπεραιώ-
σει τα ακόλουθα:
• σωστό και ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων, 

των οργάνων, των συσκευών, των µηχανηµάτων 
και των υλικών του εργαστηρίου ηλεκτροµηχανο-
λογικού εξοπλισµού

• πιστή και σχολαστική εφαρµογή των κανόνων και 
των µέτρων ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής 
στους χώρους εργασίας και τις ξενοδοχειακές µο-
νάδες τόσο για αυτοπροστασία όσο και προστασία 
των πελατών/ισσών

• την επιλογή των πιο κατάλληλων από οικονοµική, 
κατασκευαστική και περιβαλλοντική άποψη µεταλ-
λικών και µη µεταλλικών υλικών για την εκτέλεση 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

• τη δηµιουργία και διατήρηση αρχείου φακέλων µε 
σχέδια και τεχνικούς καταλόγους των οργάνων, 
των συσκευών και των µηχανηµάτων του εργαστη-
ρίου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε οδη-
γίες λειτουργίας, περιοδικής προληπτικής συντή-

ρησης και άλλου σχετικού πληροφοριακού υλικού
• εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, ελέγχου, ρύθµι-

σης και περιοδικής προληπτικής συντήρησης του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού

• εφαρµογή της σωστής και ασφαλούς µεθοδολο-
γίας και τεχνικής για την επιθεώρηση, τον έλεγχο, 
τη ρύθµιση, την την αποσυναρµολόγηση, την επιδι-
όρθωση, επανασυναρµολόγηση και την περιοδική 
συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού.

Ο/η επαγγελµατίας αυτός/η χρειάζεται να είναι προ-
σεκτικός/η, τακτικός/η και να διαθέτει σταθερότητα, 
µεγάλη ακρίβεια και ικανότητα στο συντονισµό κινή-
σεων. Απαραίτητα, επίσης, είναι το ενδιαφέρον για το 
αντικείµενό του, η επινοητικότητα και ο δυναµισµός. 
Επιπλέον, ο/η επαγγελµατίας αυτός/η χρειάζεται να εί-
ναι ευσυνείδητος/η, συνεπής και να διαθέτει ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις 
προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα τεχνικής 
φύσεως. 

Τέλος, απαραίτητες είναι η ικανότητα εκτέλεσης 
απλών µαθηµατικών υπολογισµών, η επιδεξιότητα στο 
χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου, µορφών και σχηµάτων.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
ττου Τεχνικού Συντήρησης Μηχανολογικού 
και Ηλεκτρ. Εξοπλισµού στην Κύπρο;

Ο/η Τεχνικός της Συντήρησης Μηχανολογικού και 
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού µπορεί να απασχοληθεί 
σε ξενοδοχεία, σε εργοστάσια, σε νοσοκοµεία και γε-
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νικά σε χώρους όπου υπάρχουν µηχανήµατα για επι-
σκευή και συντήρηση. Μπορεί επίσης να εξασκήσει το 
επάγγελµα και σαν ιδιώτης της Συντήρησης Μηχανο-
λογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού. 

Ο/η Τεχνικός της ειδικότητας αυτής εργάζεται κυρίως 
χειρωνακτικά αλλά και µε συσκευές, κυρίως ελαφριές. 
Η συνεχής επιµόρφωση και ενηµέρωση σε νέες τεχνι-
κές και πρακτικές είναι απαραίτητη. Σηµαντική, είναι 
επίσης, η καλή γνώση των κανόνων ασφαλείας και 
υγιεινής στο χώρο εργασίας. Εργάζεται τόσο σε κλει-
στούς όσο και σε ανοικτούς χώρους. 

Ο/η τεχνικός αυτής της ειδικότητας χρειάζεται να δια-
θέτει επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων και µηχανών, 
σωµατική αντοχή και ευκινησία, να είναι προσεκτι-
κός/η, υπεύθυνος/η και συνεπής κατά την εκτέλεση 
των εργασιών του/της. 

Η εργασία του/της τεχνικού αυτού/ης απαιτεί την 
ακριβή τήρηση των οδηγιών, όσον αφορά στους χειρι-
σµούς και τους υπολογισµούς, καθώς και καλή συνερ-
γασία µε τους/τις βοηθούς ή τους/τις άλλους τεχνίτες.

Η Ειδικότητα Τεχνικού Συντήρησης Μηχα-
νολογικού και Ηλ. Εξοπλισµού στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη τα-
λαντούχων µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι/ες, µέσα 
από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα 
αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων, ώστε να µπορέσουν να εξασκή-
σουν το επάγγελµα µε επιτυχία.

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέ-
µατα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνι-
κού και µηχανολογικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, 
σχεδίασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα 
προσφέρουν στους απόφοιτους ολοκληρωµένες επι-
στηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που 
σχετίζεται µε την ειδικότητα.

Σπουδές στον τοµέα της Μηχανολογίας 

Ο/η απόφοιτος µπορεί:
• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλά-
δας και σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του, 
νοουµένου ότι πληροί τους Περιορισµούς Πρό-
σβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη 
Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύ-
πριων Εξετάσεων

• να γίνει δεκτός/η σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-
τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκε-
κριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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• Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού
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Ο/η  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απαιτείται να διαθέτει ευ-

συνειδησία, υπευθυνότητα, δυναµισµό, συνέπεια, µεθοδι-

κότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, 

απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση µέσω ηλε-

κτρονικού υπολογιστή. Επιπρόσθετα, ο Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός οφείλει να έχει γνώση της νοµοθεσίας που 

αναφέρεται στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Νέοι/ες που 

επιζητούν µια θέση µε προοπτική στην αγορά εργασίας 

καθώς και τη δυνατότητα, µέσα από τα προσφερόµενα 

αναλυτικά προγράµµατα, περαιτέρω σπουδών πρέπει να 

µελετήσουν τις προοπτικές που τους προσφέρει η συγκε-

κριµένη ειδικότητα. Οι επαγγελµατίες αυτοί/ες χρειάζεται 

να είναι προσεκτικοί/ες, τακτικοί/ε και να διαθέτουν στα-

θερότητα, µεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισµό 

κινήσεων. Απαραίτητα είναι, επίσης, το ενδιαφέρον για 

το αντικείµενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναµισµός. 

Επιπλέον, οι επαγγελµατίες αυτοί απαιτείται να είναι ευσυ-

νείδητοι, συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις ή προκειµέ-

νου να αντιµετωπίσουν προβλήµατα τεχνικής φύσεως.

Απαραίτητη είναι, ακόµη, η ικανότητα εκτέλεσης απλών 

µαθηµατικών υπολογισµών, η επιδεξιότητα στο χειρισµό 

εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα αντίληψης 

χώρου, µορφών και σχηµάτων. Τέλος, οι τεχνικοί αυτοί-

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών απαιτεί-

ται να έχουν µυϊκή δύναµη, σωµατική ευλυγισία και ευ-

κινησία. Οι δυο ειδικότητες (Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

και Ηλεκτρικές Μηχανές, Αυτοµατισµός και Συστήµατα 

Ελέγχου) µε αρκετά µεγάλη ζήτηση και ικανοποιητική 

απορρόφηση στην αγορά εργασίας καθώς και πολλα-

πλές ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές έχουν συµπτυχθεί 

ώστε να προσφέρουν ένα ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό 

πρόγραµµα σπουδών, βασισµένο στις σηµερινές ανά-

γκες της βιοµηχανίας.

Τι είναι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις                
   και Αυτοµατισµοί;

Είναι αυταπόδεικτο και κατανοητό ότι δεν υπάρχει κτήριο 

ή βιοµηχανική µονάδα χωρίς ηλεκτρική εγκατάσταση γε-

γονός που αναδεικνύει τη σηµασία της συγκεκριµένης 

ειδικότητας. Μια σωστή, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς, ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να προσφέ-

ρει ασφάλεια έναντι στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος 

στην κατοικία, σε δηµόσιους χώρους και στη βιοµηχανία. 

Ο ηλεκτρολόγος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασχολείται 

µε τη µελέτη, την επίβλεψη, την κατασκευή, τον έλεγχο 

και την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτηρίων ή 

µηχανηµάτων και συσκευών. Συναρµολογεί τα διάφορα 

τµήµατά τους, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά ηλεκτρο-

λογικά σχέδια, και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Επίσης, οι εφαρµογές του αυτοµατισµού συναντώνται 

στην καθηµερινή ζωή καθώς και σε πολύ µεγαλύτερη κλί-

µακα στη βιοµηχανία. Η γενικευµένη, λοιπόν, χρήση και 

εφαρµογή του αυτοµατισµού αποδεικνύει την σηµαντικό-

τητα του τεχνολογικού αυτού τοµέα. Ο Ηλεκτρολόγος Μη-
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χανικός χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, την οποία 

αποκτά δίνοντας εξετάσεις. Ανάλογα µε το είδος και το µέ-

γεθος της εργασίας που αναλαµβάνει, χρειάζεται να έχει και 

την αντίστοιχη άδεια.

Ποια είναι η σηµασία των Ηλεκτρικών              
   Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών                 
   στην Κύπρο;

Είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι η κινητή-

ριος δύναµη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, γι’ αυτό 

κάθε κοινωνία χρειάζεται ικανούς/ες και ταλαντούχους /

εςεπαγγελµατίες για να διαχειρισθούν σωστά και σύµφω-

να µε τους ισχύοντες πάντα κανονισµούς, όλα τα θέµατα 

που προκύπτουν από τη µελέτη, κατασκευή και συντήρη-

ση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Η ενασχόληση των µαθητών/ριών µε συστήµατα ελέγχου 

για αυτοµατοποίηση διαδικασιών, που παρουσιάζονται σε 

ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις, αλλά πρωτίστως σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις προσδίδει στη νέα ειδικότη-

τα µια στερεά βάση και προοπτική για µια θέση στην αγο-

ρά εργασίας και συνάµα τη δυνατότητα συνέχισης των 

σπουδών τους. 

Η ένταξη στην ειδικότητα του ηλεκτρονικού τρόπου ελέγ-

χου, µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προ-

γραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών θα βοηθήσει στην 

επίλυση διάφορων προβληµάτων που συναντούµε σε 

οικιακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

Η ειδικότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις       
   και Αυτοµατισµοί στη ΜΤΕΕ

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης (∆ΜΤΕΕ) έχει αποφασίσει τη δηµιουργία της νέας 

αυτής ειδικότητας καθώς τα συστήµατα ελέγχου και αυ-

τοµατισµών έγιναν αναπόσπαστο κοµµάτι των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και, µε την ολοένα τεχνολογική ανάπτυξη, 

κοµµάτι της καθηµερινότητας µας.

Η ειδικότητα αυτή προσφέρεται και λειτουργεί από τη 

σχολική χρονιά 2016-2017 σε όλες τις επαρχίες.

Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός οφείλει να αποκτήσει µε τη 

συµπλήρωση της ειδικότητας τα πιο κάτω:

• αναπτυγµένο αίσθηµα ευθύνης

• ακρίβεια, να µην αποσπάται η προσοχή του, ηρεµία 

και συγκέντρωση σ’ αυτό που κάνει, ικανότητα επίλυ-

σης προβληµάτων

• επιδεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των   χε-

ριών.

Σπουδές στον τοµέα των Ηλεκτρικών      
   Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών

Ο/η µαθητής/τρια που επιλέγει την ειδικότητα Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις και Αυτοµατισµοί αποκτά ένα θεωρητι-

κό υπόβαθρο που θα τον/την βοηθήσει να συνεχίσει τις 

σπουδές του/της σε συναφείς κλάδους. 

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας και 

σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου του/της, νοου-

µένου ότι πληροί τους περιορισµούς πρόσβασης για 

εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων

• να γίνει δεκτός/η σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώ-

τατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκατάστασεων και Αυτοµατισµών
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές/ριες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον τοµέα 

των αυτοµατισµών και του ηλεκτρονικού ελέγχου και να γνωρίσουν την τεχνολογία των ηλεκτροπνευµατικών 

συστηµάτων που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να αναγνωρίζουν οι µαθητές/τριες τα βασικά δοµικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται 

στους αυτοµατισµούς και τα ηλεκτροπνευµατικά συστήµατα, να σχεδιάζουν τα σύµβολά τους και να τα συνδέουν 

ακολουθώντας σχέδια και οδηγίες για να φτιάξουν και να ελέγχουν απλά κυκλώµατα αυτοµατισµών, να 

κατανοήσουν τι είναι οι λογικές πύλες, να τις σχεδιάζουν και να µετατρέπουν κυκλώµατα λογικών πυλών σε 

ηλεκτρικά κυκλώµατα, τα οποία στη συνέχεια κατασκευάζουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη των αυτοµατισµών

• γνωριµία και εξοικείωση µε τη βασική δοµή και τα δοµικά στοιχεία των αυτοµατισµών (ηλεκτρονόµοι, 

διακόπτες, αισθητήρες κλπ),

• σχεδιασµό και κατασκευή απλών κυκλωµάτων αυτοµατισµών (κύκλωµα ελέγχου και κύκλωµα ισχύος),

• γνωριµία και εξοικείωση µε τη βασική δοµή και τα βασικά δοµικά στοιχεία των ηλεκτροπνευµατικών 

συστηµάτων (παραγωγή και κύλινδροι πιεσµένου αέρα, βαλβίδες ελέγχου και τρόποι ενεργοποίησής τους 

κλπ),

• σχεδίαση, κατασκευή και ενεργοποίηση απλών ηλεκτροπνευµατικών κυκλωµάτων, 

• γνωριµία µε τα ψηφιακά κυκλώµατα και τις λογικές πύλες (AND, OR, NAND, NOR. NOT) και µετατροπές 

κυκλωµάτων λογικών πυλών σε ηλεκτρικά κυκλώµατα,

• κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωµάτων µε επαφές N/O και N/C.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκατάστασεων και Αυτοµατισµών
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές/ριες τον τρόπο που λειτουργούν τα κυκλώµατα 

φωτισµού, ρευµατοδοτών και άλλα βασικά κυκλώµατα που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να 

γνωρίσουν τα υλικά και τους σχετικούς κανονισµούς και να µάθουν να εργάζονται υπεύθυνα και µε ασφάλεια 

ακολουθώντας οδηγίες και σχέδια.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν οι µαθητές/τριες τα βασικά υλικά που 

χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να εργάζονται µε ασφάλεια σύµφωνα µε σχέδια και 

κανονισµούς, να αναγνωρίζουν τις βλάβες που µπορεί να συµβούν σε ηλεκτρικά κυκλώµατα, να σχεδιάζουν και 

να κατασκευάζουν τα βασικά ηλεκτρικά κυκλώµατα, όπως: κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών, ηλεκτρικής 

κουζίνας, ηλεκτρικού θερµοσίφωνα κλπ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη των αυτοµατισµών

• Βασικούς κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας στο εργαστήριο,

• γνωριµία και εξοικείωση µε τα εργαλεία του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και τα βασικά όργανα ελέγχου 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων,

• γνωριµία και εξοικείωση µε τα συνηθισµένα υλικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (αγωγοί, καλώδια, 

σωλήνες, µονωτικά υλικά, διακόπτες, ρευµατοδότες, λυχνιολαβές κλπ)

• πρακτική εξάσκηση στους τρόπους διαµόρφωσης των άκρων αγωγών,

• βασικές γνώσεις που αφορούν βλάβες σε ηλεκτρικά κυκλώµατα (Υπερφόρτωση – βραχυκύκλωµα – διαρροή) 

και τρόπους προστασίας,

• λειτουργία και σύνδεση αυτόµατου διακόπτη διαρροής (mcb/rcd) µε αναφορά σε σχετικούς κανονισµού,

• σχεδιασµό και κατασκευή βασικών ηλεκτρικών κυκλωµάτων φωτισµού, ρευµατοδοτών, ηλεκτρικής κουζίνας 

κλπ µε αναφορά σε σχετικούς κανονισµούς,

• συναρµολόγηση, λειτουργία  και εγκατάσταση φωτιστικών διαφόρων τύπων, καθώς και τη µετατροπή 

φωτιστικού λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει οικονοµικό λαµπτήρα LED,

• γνώσεις που αφορούν οικονοµικές λυχνίες φωτισµού και προστασία του περιβάλλοντος.
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Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) αποτελούν αναπόσπα-

στο µέρος της καθηµερινότητάς µας. Η ειδικότητα απευ-

θύνεται σε νέους και νέες οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται και 

ασχολούνται µε τους Η/Υ και τις νέες, τεχνολογίες γενικό-

τερα. Σκοπός της ειδικότητας του Τεχνικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η/Υ), ∆ικτύων και Επικοινωνιών είναι η εκ-

παίδευση των µαθητών/ριών, στους τοµείς των Η/Υ, των 

επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ και στις εφαρµογές τους. 

Οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρµογές των Η/Υ και των 

τηλεπικοινωνιών µπορούν να προσφέρουν πολλές διαφο-

ρετικές προοπτικές για απασχόληση στον/στην απόφοιτο 

της ειδικότητας. Σε έναν επιστηµονικό τοµέα µε ραγδαία 

εξέλιξη και εφαρµογές ο µαθητής/ρια εκπαιδεύεται, ώστε 

να είναι ικανός/ή µετά την αποφοίτησή του/της να παρα-

κολουθεί και να προσαρµόζεται στις νέες εξελίξεις.

Τι είναι η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ι-

κτύων και Επικοινωνιών προσφέρει τις απαραίτητες γνώ-

σεις, δεξιότητες και ικανότητες στον/στην µαθητή/ρια για 

να µπορεί να ασχοληθεί περαιτέρω µε την εγκατάσταση, 

επιδιόρθωση και συντήρηση των Η/Υ, ∆ικτύων Η/Υ και 

Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και µε τις εφαρµογές 

τους. Προσφέρει περισσότερη πρακτική εξάσκηση και 

εργαστηριακά µαθήµατα στους πιο πάνω τοµείς και απευ-

θύνεται στον/στη µαθητή/ρια που έχει ως κύριο στόχο 

την ένταξη του/της στην αγορά εργασίας, χωρίς όµως 

να αποκλείει τη δυνατότητα του/της να συνεχίσει µε πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα αν τελικά το επιθυµεί.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
∆ικτύων και Επικοινωνιών στην Κύπρο;

Η Κύπρος, ως χώρα µε αναπτυγµένο τον τοµέα των 

Υπηρεσιών χρειάζεται Τεχνικούς Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών, ώστε να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις, βιοµηχανίες και οργανι-

σµούς οι οποίοι :

• χρησιµοποιούν και υποστηρίζουν συστήµατα ηλε-

κτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισµό

• χρησιµοποιούν, συναρµολογούν, εγκαθιστούν και 

συντηρούν ή/και επιδιορθώνουν ηλεκτρονικό επι-

κοινωνιακό εξοπλισµό, συστήµατα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τοπικά δίκτυα (LAΝ) και δίκτυα ευρεί-

ας περιοχής (WAN)

• ασχολούνται µε εγκατάσταση κεραιών για εκποµπή 

και λήψη, εγκατάσταση συστηµάτων ενδοεπικοινωνί-

ας, εγκατάσταση και υποστήριξη βασικών εργασιών 

και υπηρεσιών του διαδικτύου

• ασχολούνται µε την εισαγωγή και διάθεση ηλεκτρονι-

κού επικοινωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων

• προωθούν και πωλούν συστήµατα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισµό.
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Η Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών    Υπο-
λογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών στη 
ΜΤΕΕ

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ι-

κτύων και Επικοινωνιών στη ΜΤΕΕ προσφέρεται σε όλες 

τις πόλεις και επαρχίες της Κύπρου. Ο στόχος της είναι 

ο/η απόφοιτος της να µπορεί:

• να χρησιµοποιεί σωστά τα διάφορα εργαλεία, όργα-

να και συσκευές, καθώς και τεχνικούς καταλόγους 

και λογισµικό στην εργασία του/της.

• να χρησιµοποιεί κυκλώµατα και εγχειρίδια ηλεκτρο-

νικών επικοινωνιακών συσκευών και κατασκευάζει, 

διαχειρίζεται και αναβαθµίζει δίκτυα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.

• να συναρµολογεί, θέτει σε λειτουργία και αναβαθ-

µίζει συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκα-

θιστά και αναβαθµίζει το απαραίτητο λογισµικό και 

συντηρεί και επιδιορθώνει συσκευές και συστήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• να χειρίζεται, εγκαθιστά, ρυθµίζει, συναρµολογεί, 

συντηρεί, και επιδιορθώνει ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές, απλές επικοινωνιακές συσκευές και ηλεκτρο-

νικά επικοινωνιακά συστήµατα.

• να κατασκευάζει και διορθώνει ψηφιακά κυκλώµατα 

βασικού επιπέδου.

• να κατασκευάζει, να διαχειρίζεται, να υποστηρίζει, 

να συντηρεί και να αναβαθµίζει δίκτυα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών

• να εγκαθιστά το απαραίτητο υλικό και λογισµικό για 

τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το 

διαδίκτυο και κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις

• να αναπτύσσει απλές εφαρµογές µε τη χρήση σύγ-

χρονων προγραµµατιστικών εργαλείων στο διαδί-

κτυο

• να εφαρµόζει τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας 

και υγιεινής στην εργασία του/της

• να διαβάζει, να κατανοεί και να αξιοποιεί το Τεχνικό 

και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στην εργασία του/της

• να εγκαθιστά, να συντηρεί και ναι επιδιορθώνει τηλε-

πικοινωνιακά δίκτυα

• να αξιοποιεί στην εργασία του/της εθνικά και διεθνή 

πρότυπα και προδιαγραφές.

Σπουδές στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών 

Ο/η απόφοιτος µπορεί να διεκδικήσει µε επιτυχία θέση 

για σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Κύπρου 

και της Ελλάδας. Μπορεί επίσης να φοιτήσει σε ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης άλλων χωρών, αν ικανοποιή-

σει τις απαιτήσεις τους για εισδοχή. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων & Επικοινωνιών
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλ. Υπολογιστών και Περιφερειακών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει την πορεία των µαθητών/ριών, στην ενασχόλησή τους µε το αντικείµενο 

της υποστήριξης των υπολογιστικών συστηµάτων.

Παράλληλα, µέσα από το µάθηµα αναµένεται οι µαθητές/ριες να καλλιεργήσουν περιβαλλοντικές, ηθικές 

και κοινωνικές ευαισθησίες σε σχέση µε το επάγγελµά τους, την κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο 

εργασίας και ταυτόχρονα να αναπτύξουν κριτική σκέψη και επιχειρηµατικό πνεύµα.

ΣΤΟΧΟΙ

Η εκπαίδευση των µαθητών/ριών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να µπορούν να 

συναρµολογούν, να θέτουν σε λειτουργία, να ελέγχουν, να συντηρούν και να αποκαθιστούν λειτουργικά 

προβλήµατα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήµατα. Επίσης, οι µαθητές/ριες να είναι ικανοί να 

εγκαθιστούν, να ρυθµίζουν και να αναβαθµίζουν λειτουργικά συστήµατα και προγράµµατα,  τα οποία είναι 

απαραίτητα για την καλύτερη απόδοση των Η/Υ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών, κουτιά/θήκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τροφοδοτικά 

ΑΤΧ, Ψύξη Η/Υ, Τα µέρη της µητρικής κάρτας, σκοποί και ιδιότητές τους, Ηµιαγωγική Μνήµη, Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας – ΚΜΕ, Βασικό Σύστηµα Εισόδου – Εξόδου (BIOS), Περιφερειακές µονάδες µνήµης – Μέσα 

αποθήκευσης, Εγκατάσταση και παραµετροποίηση λειτουργικού συστήµατος Windows σε Η/Υ. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος (που περιλαµβάνει τις υποενότητες των Αναλογικών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών)  είναι να εισάγει έµπρακτα τους µαθητές/ριες στον κόσµο των αναλογικών ηλεκτρονικών µέσα 

από την εξέταση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς 

επίσης να τους γνωστοποιήσει τις βασικές αρχές, έννοιες και χαρακτηριστικά των σηµάτων που διέπουν τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον τρόπο µετάδοσης των πληροφοριών, µε έµπρακτη αναφορά σε στοχευµένα 

θέµατα.

ΣΤΟΧΟΙ

• Εξοικείωση των µαθητών/ριών µε τα εργαλεία και µικροϋλικά του ηλεκτρονικού εργαστηρίου και εξάσκησή 

τους στη διεξαγωγή εργασίας σε τυπωµένα κυκλώµατα (PCBs)

• Ικανότητα χρήσης των βασικών οργάνων και συσκευών του ηλεκτρονικού εργαστηρίου 

• Ονοµασία και περιγραφή των παθητικών στοιχείων και ηµιαγωγών εξαρτηµάτων 

• Παρουσίαση τρόπων σύνδεσης των παθητικών στοιχείων και ηµιαγωγών εξαρτηµάτων σε ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα και εξήγηση της συµπεριφοράς τους στα κυκλώµατα αυτά 

• Εφαρµογή βασικών πρακτικών εντόπισης απλών προβληµάτων σε απλά ηλεκτρονικά κυκλώµατα 

• Σύνοψη της λειτουργίας βασικών κυκλωµάτων πλήρους ανόρθωσης

• Θεµελίωση βασικών αρχών και εννοιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

• Περιγραφή της δοµής και λειτουργίας απλών συστηµάτων επικοινωνίας και των κυριοτέρων ειδών 

επικοινωνιών και Παρουσίαση των κατηγοριών και ειδών ηλεκτρικών σηµάτων 

• Καθορισµός του τρόπου µέτρησης και υπολογισµού των χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών σηµάτων  

• Υπόδειξη του τρόπου κατασκευής και ελέγχου καλωδίων και οπτικών ινών σύνδεσης

• Ανάλυση, µέσα από απλή προσέγγιση, της διαδικασίας παραγωγής και µετάδοσης ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

Αναλογικά Ηλεκτρονικά: Εργαλεία και µικροϋλικά εργαστηρίου, Εργασίες σε τυπωµένα κυκλώµατα (PCB), 

Χρήση βασικών συσκευών ηλεκτρονικού εργαστηρίου, Παθητικά στοιχεία, Συµπεριφορά παθητικών στοιχείων 

στο συνεχές ρεύµα, Ηµιαγωγά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, Συµπεριφορά ηµιαγωγών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, 

Εντοπισµός προβληµάτων σε απλά ηλεκτρονικά κυκλώµατα, Κυκλώµατα πλήρους ανόρθωσης.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγικές έννοιες στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Απλά συστήµατα 

επικοινωνίας, Ηλεκτρικά σήµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Καλώδια και ακροδέκτες, Παραγωγή και µεταφορά 

ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σε κάθε σύγχρονο σπίτι, µικρό ή µεγάλο, υπάρχουν σήµε-

ρα αρκετές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές καθώς επίσης 

και συσκευές ψύξης και κλιµατισµού, που εξυπηρετούν 

και βοηθούν την οικογένεια, προσφέροντάς της ένα καλύ-

τερο επίπεδο και ποιότητα ζωής.

Η ύπαρξη αυτών των συσκευών σε κάθε σπίτι δηµιουργεί 

την ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχων ειδικευµένων τεχνικών, 

που να είναι σε θέση να τις εγκαθιστούν, να τις συντηρούν 

και να τις επιδιορθώνουν. 

Λόγω της µεγάλης σηµασίας αυτής της ειδικότητας, η ∆ι-

εύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-

σης (∆ΜΤΕΕ) έχει αποφασίσει τη συνέχιση της και στα νέα 

προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται από την σχολι-

κή χρονιά 2016-2017 σε όλες τις επαρχίες.

Τι είναι ο Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύ-
ξης και Κλιµατισµού;

Ο/η Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συ-

σκευών και Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιµατισµού, είναι 

ο/η εξειδικευµένος/η τεχνίτης/ρια που έχει τις επαγγελ-

µατικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελµατική 

κατάρτιση και είναι ικανός/ή να εργάζεται και να εκτελεί, 

αυτόνοµα ή και σε συνεργασία µε οµάδα τεχνικών, υπεύ-

θυνα και εµπρόθεσµα τις εργασίες που αφορούν στην 

εγκατάσταση, στον έλεγχο, στην επισκευή, και στη συντή-

ρηση διαφόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και εγκα-

ταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού.

Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή κατά την επαφή 

του και τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος, για να µη γί-

νονται ατυχήµατα, να ενηµερώνεται συνεχώς, για τις σύγ-

χρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών και να εξοικειώνεται µε τις σύγχρονες 

συσκευές και µηχανήµατα, να είναι µεθοδικός/ή, πρόθυ-

µος/η , συνεπής και να εµπνέει εµπιστοσύνη.

Η ειδικότητα Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, 
Ψύξης και Κλιµατισµού στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας του Τεχνικού Οικιακών Συσκευ-

ών – Ψύξης και Κλιµατισµού είναι η δηµιουργία τεχνικών 

που θα έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο γνώσεων, δεξιο-

τήτων και ικανοτήτων, οι οποίοι/ες µετά από µια περίοδο 

πρακτικής εξάσκησης, αρχικά ως βοηθός µε πιο έµπει-

ρους τεχνικούς του επαγγέλµατός του/της, θα µπορεί να 

αναλάβει υπεύθυνη θέση και να εκτελεί αυτόνοµα συγκε-

κριµένες εργασίες που περιλαµβάνονται στα καθήκοντα – 

δραστηριότητες του/της.

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Οικιακών Συσκευών - Ψύ-

ξης και Κλιµατισµού µπορεί να απασχοληθεί στους ακό-

λουθους τοµείς:

εργαστήρια συντήρησης και επιδιόρθωσης ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών, εταιρείες εισαγωγής και εµπορίας 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και συσκευών ψύξης και 

κλιµατισµού, εργοστάσια κατασκευής εµπορικών και βιο-

µηχανικών ψυγείων ή και άλλων ηλεκτρικών οικιακών συ-

σκευών, ξενοδοχειακές µονάδες που απαιτούν την ύπαρ-
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ξη µόνιµου τεχνικού προσωπικού συντήρησης ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών και εγκαταστάσεων ψύξης και κλι-

µατισµού, εµπορικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες 

προµηθεύουν, τοποθετούν, επισκευάζουν ή συντηρούν 

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και εγκαταστάσεις ψύξης 

και κλιµατισµού, ως ελεύθερος επαγγελµατίας–αυτοεργο-

δοτούµενος.

Επίσης, µε τη συµπλήρωση του Προγράµµατος Σπουδών, 

µέσα από τα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά Μαθήµατα, ο 

/η απόφοιτος αποκτά γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 

ώστε:

• να κατανοεί και να εφαρµόζει πιστά και σχολαστικά 
τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και 
εργονοµίας στον χώρο εργασίας

• να χειρίζεται σωστά, να συντηρεί και να επιδιορθώνει 
τα διάφορα εργαλεία, που χρησιµοποιούνται στα ερ-
γαστήρια οικιακών συσκευών, ψύξης και κλιµατισµού

• να κατανοεί την κατασκευή και τη λειτουργία και να 
αναφέρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυριότερων 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

• να εγκαθιστά, να ελέγχει, να συντηρεί και να επιδιορ-
θώνει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εµπορικά ψυ-
γεία και συσκευές ψύξης και κλιµατισµού

• να εντοπίζει και να αποκαθιστά βλάβες σε κυκλώµατα 
ηλεκτρικών συσκευών

• να αποσυναρµολογεί ηλεκτρικές συσκευές και να 
αντικαθιστά εξαρτήµατά τους

• να εισάγει ψυκτικά αέρια σε ψυγεία και συσκευές ψύ-
ξης και κλιµατισµού

• να χρησιµοποιεί τα βασικά εξαρτήµατα νέας τεχνολο-
γίας σε ηλεκτρικές συσκευές

• να κατανοεί και χρησιµοποιεί τεχνικούς καταλόγους 
που σχετίζονται µε την ειδικότητά του/της

• να παρακολουθεί τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις 
της ειδικότητάς του/της.

• να αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών 
συσκευών.

• να κατανοεί το θεσµικό πλαίσιο και τον κώδικα επαγ-
γελµατικής δεοντολογίας των επαγγελµάτων της ει-

δικότητάς του/της και να αναζητεί πληροφορίες στα 

σχετικά νοµοθετήµατα και τους κώδικες επαγγελµα-

τικής δεοντολογίας.

Σπουδές στον τοµέα των Οικιακών 
Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού 

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Οικιακών Συσκευών - Ψύ-

ξης και Κλιµατισµού µετά το τέλος της φοίτησής του/της, 

έχει τη δυνατότητα:

• µετά από γραπτές και πρακτικές εξετάσεις να αποκτήσει 

πιστοποιητικό καταλληλότητας Προσωπικού/ Χειριστή για 

τα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου σχετικά µε σταθερό 

και κινητό εξοπλισµό ψύξης, κλιµατισµού και για αντλίες 

θερµότητας. Το πιστοποιητικό αυτό το χορηγεί η Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλο-

ντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και είναι αναγνωρισµέ-

νο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• να πάρει από την Ηλεκτροµηχανολογική Υπηρεσία Πι-

στοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών και 

µετά από εξετάσεις άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρικών εγκα-

ταστάσεων.

• να διεκδικήσει θέση, βάσει µοριοδότησης, στα Μετα-

λυκειακά Ιδρύµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης (ΜΙΕΕΚ).

• να φοιτήσει σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Κολλέγιο.

• να διεκδικήσει θέση, µετά από γραπτές εξετάσεις για 

τα Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) της 

Ελλάδας.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές/ριες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν 

στην κατασκευή και λειτουργία βασικών επιτραπέζιων ηλεκτρικών συσκευών που χρησιµοποιούνται σήµερα στα 

περισσότερα νοικοκυριά.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές/τριες την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας των 

διαφόρων οικιακών συσκευών, να αναγνωρίζουν και να εξηγούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώµατα και να 

υπολογίζουν βασικά ηλεκτρικά µεγέθη των ηλεκτρικών συσκευών (ένταση του ρεύµατος, ισχύ, ενέργεια κλπ), 

εφαρµόζοντας  βασικές αρχές και νόµους της ηλεκτρολογίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• αναφορά σε κινδύνους, που πηγάζουν από την χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος, και τρόπους προστασίας

• την έννοια του ηλεκτρικού κυκλώµατος και Βασικά ηλεκτρολογικά σύµβολα

• γνωριµία και εξοικείωση µε τα πιο σηµαντικά υλικά, που χρησιµοποιούνται στις οικιακές συσκευές, και τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους

• γνωριµία και εξοικείωση µε τα βασικά εργαλεία και τα όργανα που χρησιµοποιούνται στις οικιακές συσκευές 

και επεξήγηση του σωστού τρόπου χρήσης τους

• αναφορά σε βασικά θέµατα της ηλεκτρολογίας που σχετίζονται µε τις οικιακές εγκαταστάσεις, όπως το Νόµο 

του Ωµ και τις µονάδες µέτρησης της Τάσης, της Έντασης, της Αντίστασης, της Ενέργειας και της θερµότητας

• κατανόηση των όρων Θερµότητα και Θερµοκρασία

• περιγραφή της αρχής λειτουργίας µικρών οικιακών συσκευών µε αναφορά στα αντίστοιχα κυκλώµατα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιµατισµού
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών Ψύξης και Κλιµατισµού

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές/ριες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν 

στην κατασκευή και λειτουργία µεγαλύτερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να 

τις εγκαθιστούν, να τις συνδέουν και να τις επιδιορθώνουν µε ασφάλεια.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές/ριες δεξιότητες στο χειρισµό εργαλείων και οργάνων 

µέτρησης που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια οικιακών συσκευών, να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία 

για να ανιχνεύουν βλάβες και να επιδιορθώνουν οικιακές συσκευές αντικαθιστώντας ηλεκτρικά και µηχανικά 

εξαρτήµατα, να γνωρίσουν τα ψυκτικά ρευστά που χρησιµοποιούνται σε οικιακά ψυγεία και συστήµατα ψύξης, 

να αναγνωρίζουν βλάβες σε οικιακά ψυγεία και να τις επιδιορθώνουν και γενικά να εργάζονται µε ασφάλεια για 

τους ίδιους και σεβασµό στο περιβάλλον. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα περιλαµβάνει:

• βασικούς κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας στο εργαστήριο

• γνωριµία και εξοικείωση µε τα εργαλεία και τα βασικά όργανα που χρησιµοποιεί ο συντηρητής οικιακών 

συσκευών ψύξης και κλιµατισµού

• επιδείξεις που αφορούν στην κατασκευή και τη λειτουργία των ηλεκτρικών και µηχανικών µερών των οικιακών 

συσκευών 

• τρόπους εντόπισης βλαβών και επισκευής σε οικιακές συσκευές

• πρακτικές γνώσεις σχετικές  µε τα ψυκτικά ρευστά, τους κανονισµούς που τα διέπουν και τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον

• σωστή και ασφαλή χρήση και διαχείριση των ψυκτικών ρευστών

• αφαίρεση και προσθήκη ψυκτικού ρευστού σε οικιακό ψυγείο µε τη χρήση των κατάλληλων οργάνων και 

εργαλείων.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

• Τεχνίτης ∆οµικών Έργων

• Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων

• Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων

03
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνίτης ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, 

καλή υγεία, επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη 

και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες αυτοί πρέ-

πει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, καλαισθησία και 

λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να µπορέ-

σουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζε-

ται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς 

και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη 

δουλειά τους. Έφηβοι/ες µε πρακτικές και οργανωτικές 

ικανότητες, παρατηρητικότητα και κλίση στις κατασκευές, 

έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδροµήσουν σε έναν από 

τους κλάδους της Οικοδοµικής Βιοµηχανίας. Μια τέτοια 

ειδικότητα είναι ο/η Τεχνίτης ∆οµικών Έργων, ο/η οποί-

ος/α έχει την δυνατότητα να εργαστεί στην κατασκευή 

οικοδοµικών και τεχνικών έργων από διάφορες θέσεις.

Η ειδικότητα του/της Τεχνίτη/ριας ∆οµικών Έργων περι-

λαµβάνεται στον κλάδο των ∆οµικών Έργων και Κατα-

σκευών και προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες.

Τι είναι ο Τεχνίτης ∆οµικών Έργων;

Ο/η Τεχνίτης ∆οµικών Έργων είναι το άτοµο που µπορεί 

να εργαστεί σε κάθε είδους οικοδοµή ή τεχνικό έργο, σε 

εργοληπτικές βιοµηχανίες και οργανισµούς και να εξελι-

χτεί σε εργολήπτη/ρια αφού αποκτήσει την απαραίτητη 

από τον νόµο πείρα. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί σε βιο-

µηχανίες επεξεργασίας ή πώλησης /προώθησης οικοδο-

µικών υλικών.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας του/της 
Τεχνίτη ∆οµικών Έργων στην Κύπρο;

Η Οικοδοµική Βιοµηχανία είναι ένας από τους κύριους 

Πυλώνες της Κυπριακής οικονοµίας.

Η απασχόληση Τεχνιτών ∆οµικών έργων, που έχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, είναι σηµαντικό στοι-

χείο στην ανάπτυξη της Οικοδοµικής Βιοµηχανίας.

Ο/η απόφοιτος/η του Κλάδου, µέσα από την εκπαίδευση 

του, αποκτά:

• γνώσεις και δεξιότητες για εργασία µε Ασφάλεια και 

Υγεία στο εργοτάξιο

• περιβαλλοντική συνείδηση

• ικανότητα ερµηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδια-

γραφών

• γνώσεις χειρισµού απλών οικοδοµικών µηχανών

• δεξιότητες Υψοµέτρησης, Προµέτρησης εργασιών 

και υλικών

• δεξιότητες ∆όµησης, κατασκευής επιχρισµάτων, το-

ποθέτησης δαπέδων, κατασκευής καλουπιών, επε-

ξεργασίας οπλισµού, κατασκευής απλής στέγης

• ικανότητες εκτέλεσης ολοκληρωµένων οικοδοµικών 

εργασιών

• ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξίου
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• ικανότητα εκτέλεσης οµαδικής εργασίας.

• κριτική σκέψη

• θετική στάση απέναντι στον κόσµο της εργασίας, βιο-

µηχανίας και παραγωγής.

Με αυτά τα εφόδια είναι ικανός/ή να στελεχώσει επάξια 

την οικοδοµική Βιοµηχανία και να σταδιοδροµήσει στον 

χώρο συµβάλλοντας στην πρόοδο της οικονοµίας.

Η ειδικότητα του Τεχνίτη ∆οµικών Έργων 
στην ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας είναι πέρα από την ισορροπηµένη 

γενική µόρφωση, ο/η µαθητής/ρια να αποκτήσει τεχνολο-

γικό υπόβαθρο και εργαστηριακή εξάσκηση, µε στόχους:

• την οµαλή και δηµιουργική ένταξή του στην επαγγελ-

µατική και κοινωνική ζωή

• την επιτυχή διεκδίκηση θέσης, σε ορισµένα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

• την ικανότητα να απολαµβάνει την δια βίου µάθηση 

και να προσαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται στον 

συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο.

Σπουδές στον τοµέα των ∆οµικών Έργων

Ο/η απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότητας 

Τεχνίτη ∆οµικών Έργων, µπορεί να διεκδικήσει θέση σε 

ορισµένα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαί-

δευσης, µε τις κατάλληλες επιλογές ενισχυµένων µαθη-

µάτων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνίτης ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ



ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

138

ΜΑΘΗΜΑ: ∆οµικά Υλικά-Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος, είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες:

Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες πρακτικής εφαρµογής για τα βασικά 

δοµικά υλικά και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στη δόµηση.  Να εφαρµόζουν κανόνες ασφάλειας και υγείας 

στην εργασία.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι  µαθητές/ριες:

• να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα βασικά δοµικά υλικά και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

στη δόµηση, να αναγνωρίζουν το φέροντα οργανισµό (σκελετό) ενός κτηριακού έργου και να κατανοούν τον 

τρόπο στατικής λειτουργίας του,

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες πρακτικής εφαρµογής των πιο πάνω γνώσεων (κατασκευή δοµήσεων,  εφαρµογή 

επιχρισµάτων,  βασικές δεξιότητες για κατασκευή καλουπιού,  επεξεργασία οπλισµού,  παρασκευή και έλεγχο του 

σκυροδέµατος   εφαρµόζοντας,   κανόνες  ασφάλειας  και  υγείας  και  προστασίας  του  περιβάλλοντος  στην  εργασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ∆ιάρκεια µαθήµατος 3 έτη

Οι  µαθητές/ριες διδάσκονται:

• Θέµατα που αφορούν: ∆οµηµένο περιβάλλον,  ∆οµικά Έργα, ∆οµικά Υλικά. Περιβαλλοντική αγωγή και 

στάσεις τήρησης κανόνων  Ασφάλειας και Υγείας    

• Θεωρία που αφορά στην Τοιχοποιία (συµβατική και ξηρά δόµηση): Αδρανή υλικά, Κονίες, Κονιάµατα, Τεχνητά 

υλικά από κονιάµατα, Επιχρίσµατα, Επενδύσεις. Θεωρία που αφορα΄στο σκυρόδεµα: Υλικά, Ιδιότητες, 

Κατηγορίες σκυροδέµατος, Σκυροδέτηση, Συντήρηση, Τεχνητά υλικά από σκυρόδεµα, Οπλισµός, Καλούπια.

• Βασικά στοιχεία για Πρότυπα, Προδιαγραφές και Νοµοθεσίες σχετικές µε Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική 

και Εργολήπτες ∆οµικών έργων 

• Εξασκούνται σε πολλά είδη δόµησης, σε παρασκευή σκυροδέµατος, κατασκευή καλουπιών, επεξεργασία 

οπλισµού, διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε αδρανή, τούβλα, σκυροδέµα και εδάφη. 

• Θεωρία που αφορά στον Φέροντα Οργανισµό κτηρίου:  φορτία, λειτουργία, ανάλυση του Φ.Ο. σε επιµέρους 

∆οµικά Στοιχεία (Θεµέλια, Κολώνες, ∆οκοί, Πλάκες).

• Βασικές γνώσεις για Υλικά πληρώσεως, επενδύσεις, δάπεδα και στέγες (θεωρία και εργαστηριακή εξάσκηση) 

καθώς και για άλλα Υλικά: Ασφαλτικά, Ξύλο, Μέταλλο, Πλαστικά, Μονωτικά/Μονώσεις.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν στο µάθηµα αυτό είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική απασχόληση 

τους στην οικοδοµική βιοµηχανία.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνίτης ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνίτης ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Μετρήσεις Ποσοτήτων

ΜΑΘΗΜΑ: ∆οµικά Υλικά-Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να κατανοήσουν τη σηµασία της επιστήµης των 
Μετρήσεων Ποσοτήτων και το ρόλο του Επιµετρητή Ποσοτήτων, καθώς επίσης να αποκτήσουν τις δεξιότητες να 
µετρούν και κοστολογούν απλά οικοδοµικά έργα, εφαρµόζοντας σωστά τους σχετικούς κανονισµούς. 

Με τη βοήθεια αυτών των δεξιοτήτων θα µπορούν να ετοιµάσουν απλές προσφορές στον τοµέα τους, ή να 
ερµηνεύσουν και διαχειριστούν αποτελεσµατικά προσφορές που θα τους ανατεθούν.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι  µαθητές/ριες:

• να κατανοήσουν τους Ορισµούς: Προσφορά-Συµβόλαια, Επιµετρητής Ποσοτήτων, ∆ελτία αναφοράς,  ∆ελτία 
Ποσοτήτων και την σχετική νοµοθεσία

• να διδαχθούν τις πρόχειρες µεθόδους µέτρησης και κοστολόγησης µικρών έργων

• να κατανοήσουν την αναλυτική µέθοδο µέτρησης τµηµατικών εργασιών 

• να εφαρµόζουν τα  πιο πάνω σε µικρή κατοικία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι µαθητές/ριες:

• Εξοικειώνονται µε  τις βασικές έννοιες και την τεχνική ορολογία που χρησιµοποιείται στην επιστήµη των 
Μετρήσεων Ποσοτήτων (Προσφορά-Συµβόλαια, Επιµετρητής Ποσοτήτων, ∆ελτία αναφοράς, ∆ελτία 
ποσοτήτων, Πιστοποιητικά πληρωµής, Ποσό Συµβολαίου, Προνοητικά ποσά, Ποσά Αρχικού Κόστους,  
Προκαταβολή, Κράτηση, Ποσό προς πληρωµή  κ.λ.π.) 

• Γνωρίζουν το ρόλο του Επιµετρητή Ποσοτήτων και την σηµασία του στην οικοδοµική βιοµηχανία

• Ερµηνεύουν την ισχύουσα νοµοθεσία για τους εργολήπτες οικοδοµικών έργων και  µαθαίνουν τις διαδικασίες 
διεξαγωγής προσφορών και ετοιµασίας και παρακολούθησης συµβολαίων εργολαβίας

• ∆ιακρίνουν τις τµηµατικές εργασίες µιας οικοδοµής (Προκαταρκτικές εργασίες, Εκσκαφές- χωµατουργικά, 
Σκυρόδεµα, Ξυλότυπος, Οπλισµός, Τοιχοποιία, Επιχρίσµατα, Πατώµατα, Επενδύσεις)

• Οµαδοποιούν τις εργασίες µιας κατασκευής σε τµηµατικές εργασίες για σκοπούς µέτρησης και κοστολόγησης

• Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την µέτρηση των πιο πάνω τµηµατικών εργασιών, την 
αναγραφή τους στα δελτία αναφοράς και την ετοιµασία του δελτίου ποσοτήτων

• Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος είναι σε θέση να µετρούν και να κοστολογούν τις βασικές τµηµατικές 
εργασίες µιας οικοδοµής εφαρµόζοντας τους σχετικούς κανονισµούς µέτρησης .

Με τις δεξιότητες αυτές θα µπορούν να ετοιµάζουν προσφορές για µικρά έργα που θα τους ζητηθούν και να 
διαχειρίζονται αποτελεσµατικά προσφορές που θα τους ανατεθούν, σε σχέση µε τις αναφορές στα δελτία 
ποσοτήτων, τις πληρωµές κ.ά.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το επάγγελµα του/της Σχεδιαστή ∆οµικών Έργων απαι-

τεί υποµονή, παρατηριτικότητα, οργάνωση και επιµονή, 

καθώς και την ανάλογη πείρα για να είναι σε θέση να 

ολοκληρώσει µια σωστή σχεδίαση.  Χρειάζεται ακόµη, να 

είναι συνεργάσιµος, προσεκτικός, ακριβής και σχολαστι-

κός, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά του. 

Έφηβοι/ες µε φαντασία, καλαισθησία, οργανωτικές ικα-

νότητες, παρατηρητικότητα και κλίση στο σχέδιο, έχουν 

την δυνατότητα να σταδιοδροµήσουν στην ειδικότητα του 

Σχεδιαστή ∆οµικών Έργων και να εργαστούν στη µελέτη 

οικοδοµικών και τεχνικών έργων.

Η ειδικότητα του/της Σχεδιαστή ∆οµικών έργων, περιλαµ-

βάνεται στον κλάδο των ∆οµικών Έργων και Κατασκευών 

και προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες. Ο/η σχεδιαστής 

∆οµικών Έργων σχεδιάζει κάτω από την καθοδήγηση Πο-

λιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, Αρχιτεκτονικά και Τε-

χνικά έργα, αλλά και µε την καθοδήγηση Μηχανολόγου 

και Ηλεκτρολόγου, Μηχανολογικά και Ηλεκτρολογικά 

σχέδια. Σχεδιάζει επίσης Τοπογραφικά σχέδια και σχέδια 

Τοπιοτέχνησης. 

Τι είναι ο/η Σχεδιαστής/ρια ∆οµικών Έργων;

Ο/η Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων είναι ο/η απαραίτητος/η 

συνεργάτης κάθε Μηχανικού. Είναι ο άνθρωπος που ορ-

γανώνει το γραφείο, δισχειρίζεται τα αρχεία, σχεδιάζει τα 

έργα σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού, ετοιµάζει 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων του γραφείου. 

Η σχεδίαση και η αρχειοθέτηση γίνεται κατ’ εξοχήν µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και συµβατικά, όπου αυτό 

χρειαστεί.

Ο Σχεδιαστής ∆οµικών έργων µπορεί να εργαστεί σε Με-

λετητικά Γραφεία (Αρχιτεκτονικά, Τεχνικά, Ηλεκτροµηχα-

νολογικά, Τοπογραφικά) και Οργανισµούς, καθώς και σε 

βιοµηχανίες και οργανισµούς που απασχολούνται µε σχε-

δίαση, πώληση και προώθηση οικοδοµικών και διακοσµη-

τικών υλικών ή την σχεδίαση και παραγωγή µεταλλικών 

και ξύλινων κατασκευών.

Ποια η σηµασία του/της Σχεδιαστή/ριας 
∆οµικών Έργων στην Κύπρο;

Η ανάπτυξη της Οικοδοµικής Βιοµηχανίας στην Κύπροέ-

χει ωθήσει µελετητές, Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς, στη 

δηµιουργία νέων έργων, πρωτότυπων και φιλικών στο πε-

ριβάλλον. 

Στην προσπάθεια τους αυτή ακούραστος βοηθός και συ-

νεργάτης είναι ο/η Σχεδιαστής/ρια ∆οµικών Έργων. Είναι 

αυτός που θα αποτυπώσει σε σχέδιο την Ιδέα. 

Ο/η απόφοιτος του Κλάδου µέσα από ένα ισορροπηµένο 

πρόγραµµα γενικής µόρφωσης και τεχνολογικής εξειδί-

κευσης αποκτά: 

• γνώσεις και δεξιότητες για εργασία µε Ασφάλεια και 

Υγεία στην Εργασία

• περιβαλλοντική συνείδηση
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• δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή για 

την ετοιµασία σχεδίων

• γνώσεις ερµηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδια-

γραφών

• γνώσεις για τα υλικά, συµβατικά, νέα και παραδο-

σιακά

• δεξιότητες χειρισµού απλών τοπογραφικών οργάνων

• ικανότητα αποτύπωσης και σχεδίασης υφιστάµενων 

κτηρίων

• ικανότητα έκφρασης αντικειµένου ή ιδέας σε σκίτσο

• γνώσεις για την πορεία εξασφάλισης αδειών και κα-

τασκευής ενός έργου

• δεξιότητες υψοµέτρησης

• δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου

• γνώσεις για Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αρχειοθέτησης

• ικανότητα κριτικής σκέψης

• δεξιότητες για εκτέλεση οµαδικής εργασίας

• θετική στάση απέναντι στον κόσµο της εργασίας, βιο-

µηχανίας, παραγωγής.

Με αυτά τα εφόδια είναι ικανός/ή να στελεχώσει επάξια 

τεχνικά γραφεία και να σταδιοδροµήσει στον χώρο, βοη-

θώντας στην πρόοδο και ανάπτυξη της Οικοδοµικής Βιο-

µηχανίας.

Η ειδικότητα του Σχεδιαστή ∆οµικών 
Έργων στην ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας είναι πέρα από την ισορροπηµέ-

νη γενική µόρφωση ο/η µαθητής/ρια να αποκτήσει δεξιό-

τητες και ικανότητες για:

• την οµαλή και δηµιουργική ένταξή του στην επαγγελ-

µατική και κοινωνική ζωή.

• την επιτυχή διεκδίκηση θέσης, σε ορισµένα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

• την ικανότητα να απολαµβάνει τη δια βίου µάθηση να 

προσαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται στον συνε-

χώς µεταβαλλόµενο κόσµο.

Σπουδές στον Τοµέα
«Σχεδιαστής/ρια ∆οµικών Έργων»

Ο/η απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότητας 

Σχεδιαστή/ριας ∆οµικών Έργων, µπορεί να διεκδικήσει 

θέση σε ορισµένα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, µε τις κατάλληλες επιλογές ενισχυµένων 

µαθηµάτων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδίαση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος, είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες:

Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες σχεδίασης µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

για κάθε είδος σχεδίου ( Αρχιτεκτονικό, Στατικό, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό, Τοπογραφικό).

ΣΤΟΧΟΙ

Οι  µαθητές/τριες:

• να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, εµπειρίες και δεξιότητες που αφορούν στη χρήση του Η/Υ ως 

εργαλείου σχεδίασης και να εξοικειωθούν µε το βασικό υλικό και λογισµικό που χρησιµοποιείται στη σχεδίαση 

µε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

• να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης συγκεκριµένου  προγράµµατος σχεδίασης

• να κατανοούν τις βασικές έννοιες και τους ορισµούς που αφορούν στη σχεδίαση, να αποκτήσουν την ικανότητα 

εφαρµογής των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη σχεδίαση µε Η/Υ για την ετοιµασία αρχιτεκτονικών, 

στατικών και άλλων σχεδίων και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προσβλέπουν σε ευκαιρίες 

για την διά βίου επιµόρφωση στον τοµέα της σχεδίασης µε Η/Υ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ∆ιάρκεια µαθήµατος 3 έτη

Οι  µαθητές/ριες :

• Αναγνωρίζουν τα εργαλεία του Η/Υ,  διαχειρίζονται αρχεία, εφαρµόζουν  τους βασικούς κανόνες και τις 

αρχές σχεδίασης από γραµµή εντολών, από πτυσσόµενο µενού, από εργαλειοθήκες και από  σύντοµα µενού 

• Εφαρµόζουν απλές ρυθµίσεις. (µονάδες µέτρησης, όρια περιοχής σχεδίασης, βήµα, πλέγµα, συντεταγµένες) 

και βασικές εντολές: απεικόνιση σχεδίου, µεγέθυνση, σµίκρυνση, µετακίνηση σχεδίου στην οθόνη, παράθυρα 

οθόνης.

• Εκτελούν Βασικές εντολές σχεδίασης και τροποποίησης (γραµµή, κύκλος, διαγραφή, αντιγραφή κ.λ.π.).

• ∆ιαχειρίζονται τις Ιδιότητες των αντικειµένων (Χρώµα, γραµµή, κλίµακα τύπου γραµµής, πάχος γραµµής)

• ∆ηµιουργούν, τροποποιούν και διαχειρίζονται διάφανα φύλλα (layers) και τα χαρακτηριστικά  τους 

• Εκτελούν Σύνθετες εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας. (∆ιαγράµµιση, ειδικά αντικείµενα, εισαγωγή και 

επεξεργασία εικόνας)

• ∆ηµιουργούν και να επεξεργάζονται κείµενο, διαστασιολογούν αντικείµενα και σχέδια, εκτυπώνουν σχέδια.

Αποκτώντας τις παραπάνω δεξιότητες µπορούν να σχεδιάσουν όλα τα είδη σχεδίων που θα τους ανατεθούν  τα 

οποία επίσης διδάσκονται κατά την διάρκεια των τριών (3) ετών φοίτησής τους στην ειδικότητα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων
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ΜΑΘΗΜΑ: Προοπτικό σχέδιο/ Μακέτα 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές/ριες το ρόλο του προοπτικού σχεδίου και της µακέτας 

στη διερευνητική µελέτη και την ολοκληρωµένη παρουσίαση αρχιτεκτονικών µελετών επίσης, να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για τη σχεδίαση του γεωµετρικού προοπτικού σχεδίου µε ένα και µε δύο σηµεία φυγής, 

καθώς και τις βασικές δεξιότητες για την κατασκευή αρχιτεκτονικής µακέτας µε απλά υλικά.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι  µαθητές/τριες να εξοικειωθούν:

• στην ορθή τοποθέτηση των στοιχείων του προοπτικού, σε σχέση µε την κάτοψη ενός αντικειµένου ή ενός 

κτηρίου και στη σχεδίαση προοπτικού σχεδίου µε ένα και µε δύο σηµεία φυγής,

• στην παρουσίαση του προοπτικού σχεδίου και την εφαρµογή βασικών µεθόδων παρουσίασης των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων,

• στην κατασκευή αρχιτεκτονικής µακέτας και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντός της, µε τη χρήση απλών 

υλικών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο µάθηµα αυτό οι  µαθητές/τριες µαθαίνουν:

• για να αναγνωρίζουν τη  χρησιµότητα του προοπτικού σχεδίου στη διερευνητική µελέτη και στην παρουσίαση 

αρχιτεκτονικών µελετών.  Παρατηρούν  και εντοπίζουν τις οπτικές αλλοιώσεις που παρουσιάζονται στο χώρο,

• να σχεδιάζουν µε ελεύθερο χέρι στοιχεία του περιβάλλοντος, στα οποία φαίνονται οι προοπτικές αλλοιώσεις. 

Προσδιορίζουν τον ρόλο των στοιχείων του προοπτικού σχεδίου (οπτικό κέντρο, ορίζοντας, επίπεδο εικόνας, 

σηµεία φυγής),

• να σχεδιάζουν προοπτικό σχέδιο µε ένα και δύο σηµεία φυγής. Εξασκούνται σχεδιάζοντας προοπτικό σχέδιο 

εσωτερικών χώρων  µε ένα σηµείο φυγής και προοπτικό µικρής κατοικίας µε δύο σηµεία φυγής,

• να µαθαίνουν για τη χρησιµότητα της Αρχιτεκτονικής παρουσίασης, τα µέσα και τις µεθόδους της. (επιλογή 

και ορθή τοποθέτηση των στοιχείων του περιβάλλοντος, δηµιουργία αντιθέσεων, αρµονία κτιρίου και 

περιβάλλοντος, έµφαση σε σηµαντικά σηµεία του κτιρίου) ,

• να κατασκευάζουν µικρή Αρχιτεκτονική Μακέτα, να εµπλουτίζουν µε στοιχεία περιβάλλοντος, 

• να κατασκευάζουν µακέτα λεπτοµέρειας µε σύνθετο περιβάλλον και ισοϋψείς καµπύλες.

Με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν στο µάθηµα αυτό µπορούν να ενισχύσουν µια Αρχιτεκτονική 

παρουσίαση και να τονίσουν ό,τι είναι απαραίτητο µε κατάλληλα προοπτικά σχέδια, ή µε κατάλληλη µακέτα.
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Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν καλή οργάνωση, 

επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή 

στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες αυτοί/ες πρέπει να 

έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, καλαισθησία και λε-

πτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν 

να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακό-

µη, να είναι συνεργάσιµοι/ες, προσεκτικοί/ες, ακριβείς 

και σχολαστικοί/ες, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη 

δουλειά τους. Έφηβοι/ες µε πρακτικές και οργανωτικές 

ικανότητες, παρατηρητικότητα και κλίση στις κατασκευές, 

έχουν την δυνατότητα να σταδιοδροµήσουν σε έναν από 

τους κλάδους της Οικοδοµικής Βιοµηχανίας. Μια τέτοια 

ειδικότητα είναι η ειδικότητα Τεχνικού Συντήρησης και 

Αποκατάστασης Κτηρίων. 

Η ειδικότητα Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων, πε-

ριλαµβάνεται στον κλάδο των ∆οµικών Έργων και Κατα-

σκευών και προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες. Είναι νέα 

ειδικότητα και αφορά: 

• στη συντήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακών   

οικοδοµών, που στις µέρες µας έχει µεγάλη ζήτηση.

• στη συντήρηση συµβατικών οικοδοµών, που είναι µια 

συνεχής ανάγκη.

• στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων, που απαι-

τείται όλο και περισσότερο.

Τι είναι ο/η Τεχνικός Συντήρησης και
Αποκατάστασης Κτηρίων;

Όλα τα κτήρια χρειάζονται συνεχή συντήρηση. Από τις 

πιο απλές εργασίες, όπως βάψιµο, αντικατάσταση µιας 

βρύσης ή ενός πάγκου, ως τις πιο σύνθετες, όπως µια 

πλήρης ανακαίνιση, αναδιοργάνωση αλλαγή χώρων, ή 

αλλαγή χρήσης του κτηρίου. 

Μια ανάγκη που παρουσιάζεται στην εποχή µας, λόγω 

της ενεργειακή κρίσης, είναι η ενεργειακή αναβάθµιση 

των υφιστάµενων κτηρίων καθώς και η θωράκισή τους 

από τις καταστροφικές υγρασίες.

Άλλος ένας τοµέας, στον οποίο έχουµε στραφεί σήµερα, 

είναι τα παραδοσιακά κτήρια, τα οποία µε κατάλληλη συ-

ντήρηση και αποκατάσταση µπορούν να αναδειχτούν και 

να χρησιµοποιηθούν µε νέο τρόπο, διατηρώντας την πα-

ραδοσιακή µορφή και οµορφιά τους.

Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί 

σε κάθε είδους εργασία συντήρησης, τεχνικός αρχικά µε 

δυνατότητα εξέλιξής σε εργολήπτη, αφού αποκτήσει την 

απαραίτητη πείρα από τον νόµο. Τέλος, µπορεί να απα-

σχοληθεί σε συνήθεις εργοληπτικές εταιρείες καθώς και 

σε βιοµηχανίες επεξεργασίας ή πώλησης /προώθησης 

οικοδοµικών υλικών.
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Ποια είναι η σηµασία της Ειδικότητας του/της 
Τεχνικού Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Έργων στην Κύπρο;

Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης µαζί και µε 

την συνειδητοποίηση της ενεργειακής κρίσης, έχει κάνει 

τον άνθρωπο να στραφεί πιο πολύ προς τη συντήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθµιση υφιστάµενων έργων, 

για να τον εξυπηρετήσουν, αντί στην αλόγιστη ανέγερση 

νέων οικοδοµών.

Η απασχόληση στον τοµέα αυτό τεχνικών, που έχουν 

κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, είναι σηµαντικό στοι-

χείο. Ο/η απόφοιτος του Κλάδου µέσα από την εκπαίδευ-

ση του αποκτά: 

• γνώσεις και δεξιότητες για εργασία µε Ασφάλεια και 

Υγεία στο εργοτάξιο

• περιβαλλοντική συνείδηση 

• γνώση ερµηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδια-

γραφών

• γνώσεις για τα υλικά, συµβατικά, νέα και παραδο-

σιακά

• γνώσεις χειρισµού απλών οικοδοµικών µηχανών

• δεξιότητες υψοµέτρησης

• δεξιότητες προµέτρησης εργασιών και υλικών

• δεξιότητες δόµησης, συµβατικής και παραδοσιακής, 

κατασκευής επιχρισµάτων, τοποθέτησης δαπέδων, 

κατασκευής καλουπιών, επεξεργασίας οπλισµού, 

κατασκευής απλής στέγης και γενικά δεξιότητες 

εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών

• δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξίου

• δεξιότητα εκτέλεσης οµαδικής εργασίας

• γγώσεις βασικών στοιχείων Ηλεκτρολογίας και Μη-

χανολογίας

• κριτική σκέψη

• θετική στάση απέναντι στον κόσµο της εργασίας- βι-

οµηχανίας-παραγωγής.

Με αυτά τα εφόδια είναι ικανός/ή να στελεχώσει επάξια 

την Οικοδοµική Βιοµηχανία και να σταδιοδροµήσει στον 

χώρο, βοηθώντας στην πρόοδο της οικονοµίας.

Η ειδικότητα  του Τεχνικού Συντήρησης και 

Αποκατάστασης Κτηρίων στην ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας είναι ο/η µαθητής/ρια, πέρα 

από την ισορροπηµένη γενική µόρφωση, να αποκτήσει 

τεχνολογικό υπόβαθρο και εργαστηριακή εξάσκηση, µε 

στόχους:

• την οµαλή και δηµιουργική ένταξη του στην επαγγελ-

µατική και κοινωνική ζωή

• τη διεκδίκηση µε επιτυχία θέσης, σε ορισµένα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

• την ικανότητα να απολαµβάνει τη δια βίου µάθηση 

και να προσαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται στον 

συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο.

Σπουδές στον τοµέα Συντήρηση και
Αποκατάσταση Κτηρίων

Ο/η απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότη-

τας Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων, µπορεί 

να διεκδικήσει θέση σε ορισµένα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τις κατάλληλες επιλογές ενι-

σχυµένων µαθηµάτων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστσης Κτηρίων
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ΜΑΘΗΜΑ: ∆οµικά Υλικά-Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος, είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες:

να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες Πρακτικής εφαρµογής για τα βασικά 

δοµικά υλικά (Παραδοσιακά και νέα) και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην δόµηση και την συντήρηση, 

καθώς επίσης να εξοικειωθούν µε τις έννοιες θερµική απόδοση και αναβάθµιση Κτηρίων. Τέλος, να εφαρµόζουν 

κανόνες ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι  µαθητές/ριες :

• να αποκτήσουν  γνώσεις για τα βασικά δοµικά υλικά και τεχνολογίες, που χρησιµοποιούνται στη δόµηση 

και τη συντήρηση κτηρίων, να αναγνωρίζουν το φέροντα οργανισµό (σκελετό) ενός κτηριακού έργου και να 

κατανοούν τον τρόπο στατικής λειτουργίας του,

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες κατασκευής δοµήσεων,  εφαρµογής επιχρισµάτων,  βασικές δεξιότητες για 

κατασκευή καλουπιού,  επεξεργασίας οπλισµού,  παρασκευής και ελέγχου του σκυροδέµατοςς),

• να εξοικειωθούν µε την έννοια θερµική απόδοση και τις µεθόδους ενεργειακής αναβάθµισης Κτηρίων,

• να εφαρµόζουν κανόνες ασφάλειας και υγείας καθώς και Προστασίας του Περιβάλλοντος στην εργασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ∆ιάρκεια µαθήµατος 3 έτη

Στο µάθηµα αυτό οι  µαθητές/ριες διδάσκονται:

• Θέµατα που αφορούν: ∆οµηµένο περιβάλλον, ∆οµικά Έργα, ∆οµικά Υλικά, Περιβαλλοντική αγωγή, Τήρηση 
κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία    

• Θεωρία που αφορά στην Τοιχοποιία (Παραδοσιακή, συµβατική και ξηρά δόµηση): Φυσικοί λίθοι, Αδρανή 
υλικά, Κονίες, Κονιάµατα, Επιχρίσµατα, Επενδύσεις. Θεωρία που αφορά στο Σκυρόδεµα: Υλικά, Πρότυπα, 
Ιδιότητες, Κατηγορίες σκυροδέµατος, Σκυροδέτηση, Συντήρηση, Οπλισµός, Καλούπια

• Βασικά στοιχεία για Πρότυπα, Προδιαγραφές και Νοµοθεσίες σχετικές µε: Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική 
και Εργολήπτες/ριες ∆οµικών έργων

• Εξάσκηση σε πολλά είδη δόµησης, παρασκευή σκυροδέµατος, κατασκευή καλουπιών και επεξεργασία 
οπλισµού, διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε αδρανή, τούβλα, σκυρόδεµα και εδάφη

• Θεωρία που αφορά στον Φέροντα Οργανισµό κτηρίου: φορτία, λειτουργία Μελετούν Βλάβες δοµικών 
στοιχείων και επισκευές

• Γνώσεις για Υλικά Πληρώσεως, επενδύσεις δάπεδα και στέγες (θεωρία και εργαστηριακή εξάσκηση) 

Μονωτικά υλικά/Μονώσεις, Θερµική απόδοση και αναβάθµιση κτηρίων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστσης Κτηρίων
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ΜΑΘΗΜΑ: Μετρήσεις Ποσοτήτων  

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σηµασία της 
επιστήµης των Μετρήσεων Ποσοτήτων, τον ρόλο του Επιµετρητή ποσοτήτων και να µετρούν και να κοστολογούν 
απλά οικοδοµικά έργα, εφαρµόζοντας σωστά τους σχετικούς κανονισµούς.

Με τη βοήθεια αυτών των παραπάνω δεξιοτήτων θα µπορούν να ετοιµάσουν απλές προσφορές στον τοµέα τους, 
ή να ερµηνεύσουν και να διαχειριστούν αποτελεσµατικά προσφορές που θα τους ανατεθούν.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι  µαθητές/ριες να :

• να κατανοήσουν τους Ορισµούς: Προσφορά-Συµβόλαια, Επιµετρητής Ποσοτήτων, ∆ελτία αναφοράς,  ∆ελτία 
Ποσοτήτων και την σχετική νοµοθεσία,

• να διδαχθούν τις πρόχειρες µεθόδους µέτρησης και την αναλυτική µέθοδο µέτρησης τµηµατικών εργασιών 
(Προκαταρκτικές, Εσκαφές- χωµατουργικά, Σκυρόδεµα, Ξυλότυπος, Οπλισµός, Τοιχοποιία, Επιχρίσµατα, 
Πατώµατα, επενδύσεις),

• να εφαρµόζουν τα  πιο πάνω σε µικρή κατοικία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο µάθηµα αυτό οι  µαθητές/ριες:

• Εξοικειώνονται µε  τις βασικές έννοιες και την τεχνική ορολογία που χρησιµοποιείται στην επιστήµη των 
Μετρήσεων Ποσοτήτων 

• Αναλύουν το ρόλο του Επιµετρητή Ποσοτήτων και την σηµασία του στην οικοδοµική βιοµηχανία

• Ερµηνεύουν την ισχύουσα νοµοθεσία για τους εργολήπτες οικοδοµικών έργων και  µαθαίνουν τις διαδικασίες 
διεξαγωγής προσφορών και ετοιµασίας συµβολαίων εργολαβίας

• ∆ιακρίνουν τις τµηµατικές εργασίες µιας οικοδοµής

• Οµαδοποιούν τις εργασίες µιας κατασκευής σε τµηµατικές εργασίες για σκοπούς µέτρησης και κοστολόγησης

• Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την µέτρηση των πιο πάνω τµηµατικών εργασιών και 
την ετοιµασία του δελτίου ποσοτήτων

• Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος είναι σε θέση να µετρούν και να κοστολογούν τις βασικές τµηµατικές 
εργασίες µιας οικοδοµής εφαρµόζοντας τους σχετικούς κανονισµούς µέτρησης.

Με τις παραπάνω δεξιότητες θα είναι σε θέση να ετοιµάζουν προσφορές για µικρά έργα αποκατάστασης ή 
συντήρησης που θα τους ζητηθούν, ή να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά προσφορές, που θα τους ανατεθούν, σε 
σχέση µε τις αναφορές στα δελτία ποσοτήτων, τις πιστοποιήσεις πληρωµών κ.ά.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

• Σχεδιαµός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

• Γραφικές Τέχνες

• ∆ιακοσµητική

• Σχεδιασµός και Κατασκευή Ενδυµάτων

• Σχεδιασµός και Κατασκευή Κοσµήµατος

04
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Στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσµο, όλα τα προϊόντα, 

από τα απλά διακοσµητικά αντικείµενα και τα είδη οικια-

κής χρήσης (π.χ. έπιπλα, ξύλινες κατασκευές και επεν-

δύσεις) έως τις πολύπλοκες βιοµηχανικές κατασκευές, 

απαιτούν υψηλού επιπέδου σχεδιασµό και κατασκευή 

ώστε να καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες και να 

εντυπωσιάζουν τον/την καταναλωτή/ρια µε την αισθητικά 

εξελιγµένη µορφή τους.

Η ειδικότητα Σχεδιασµός  Επίπλων και Ξύλινων Κατα-

σκευών ιδιαίτερα εξειδικευµένη σύγχρονη ειδικότητα, µε 

άπειρες εφαρµογές και µεγάλες προοπτικές, ιδανικές για 

νέους και νέες µε δηµιουργική έµπνευση, µεθοδικότητα 

και ευρηµατικότητα, που αγαπούν να συνδυάζουν την καλ-

λιτεχνική έκφραση µε την τεχνολογία και την κατασκευή. 

Ο/η µαθητής/ρια είναι ο/η καλλιτέχνης/ις δηµιουργός-κα-

τασκευαστής/ρια, ο/η οποίος/α αναζητά την αισθητική τε-

λειότητα της φόρµας κάθε προϊόντος-αντικειµένου, που 

πρόκειται να παραχθεί, µελετώντας, συγχρόνως και σχο-

λαστικά, τη λειτουργικότητά του.

Στη ΜΤΕΕ, η ειδικότητα Σχεδιασµού και Ξύλινων Κα-

τασκευών προσφέρεται στην Πρακτική Κατεύθυνση. 

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα διεξάγεται σε τρείς δια-

φορετικές µορφές, τη Θεωρητική ∆ιδασκαλία, τις Ερ-

γαστηριακές Μελέτες και Ασκήσεις και την Πρακτική 

άσκηση.

Τι είναι η ειδικότητα του Σχεδιασµού
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών;

Αυτό το γνωστικό αντικείµενο έχει εξελιχθεί σε ένα από 

τα πιο ενδιαφέροντα, σύγχρονα, τεχνολογικά αντικείµε-

να και η συγκεκριµένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της 

τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου 

και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασµού επίπλου. Με την 

έκρηξη που γνωρίζει η εξάπλωση του σχεδιασµού προϊ-

όντων και συστηµάτων, µε τη βοήθεια Η/Υ και λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης βιοµηχανικών προϊόντων και συστη-

µάτων και κατασκευών µε σύγχρονα υλικά, διαπιστώθηκε 

η ανάγκη αναδιοργάνωσης και συγχρονισµού αυτής της 

ειδικότητας.

Η αποστολή της ειδικότητας αυτής είναι να καλλιεργεί 

και να προάγει τη γνώση στους τοµείς της τεχνολογίας 

ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκα-

τασκευών και του σχεδιασµού επίπλου και να συµβάλλει 

στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της καινοτοµίας, 

µέσω της εφαρµογής της γνώσης.

Ποια η σηµασία της Ειδικότητας Σχεδιασµού 
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους/νεες, σύγχρονους/ες 

Σχεδιαστές/ριες, Κατασκευαστές/ριες και Τεχνολόγους 

Ξύλου & Επίπλου υψηλής ποιοτικής στάθµης. Η ΜΕΤΕΕ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
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είναι σε συνεχή επαφή µε τους παραγωγικούς φορείς του 

τοµέα δράσης του, µε σκοπό να παρέχει τεχνολογικές 

συµβουλές και εξειδικευµένη επιµόρφωση, αλλά και να 

γίνεται δέκτης των µηνυµάτων τους, τα οποία ανατροφο-

δοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο βασικός σκοπός της ειδικότητας είναι να εκπαιδεύ-

σει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τον/τη µαθητή/τρια, 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να 

καταστεί ικανός/ή να ασκήσει ελεύθερο επάγγελµα της 

ειδικότητάς του/της και να επανδρώσει σχετικούς δηµό-

σιους και ιδιωτικούς φορείς µε τον βέλτιστο τρόπο.

Επιπρόσθετα, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ-

ση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογι-

κών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων, να συµβάλλει στη 

δηµιουργία ικανών στελεχών, που να συνεισφέρει ως 

στέλεχος εφαρµογής στην ανάπτυξη και την πρόοδο του 

βιοµηχανικού και του βιοτεχνικού κλάδου του ξύλου, των 

ξύλινων κατασκευών και του επίπλου, στην τεχνολογική, 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώ-

ρας µας.

Η ειδικότητα του Σχεδιασµού Επίπλων 
και Ξύλινων Κατασκευών στη ΜΤΕΕ

Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας διαθέτει τη θεωρητική 

και την εφαρµοσµένη κατάρτιση, ώστε να δραστηριοποι-

ηθεί στους τοµείς παραγωγής προϊόντων ξύλου, παρα-

γωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, καθώς, επίσης, και 

την οργάνωση και τη λειτουργία µονάδων παραγωγής και 

εµπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου.

Παρέχει στον/στη µαθητή/ρια τα απαραίτητα εφόδια, που 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή του/της για επιστηµο-

νική και επαγγελµατική σταδιοδροµία και εξέλιξη. Ο/η 

απόφοιτος της ειδικότητας µπορεί να εργαστεί σε επιχει-

ρήσεις-βιοµηχανίες-οργανισµούς, που ασχολούνται µε τη 

µεταποίηση του ξύλου, που πωλούν ή προωθούν έπιπλα ή 

άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση 

µε τη ξυλουργική βιοµηχανία και σε κρατικά ή ηµικρατικά 

τµήµατα, που κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες 

κατασκευές.

Επιπλέον ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας µπορεί να ερ-

γαστεί στους τοµείς της συναρµολόγησης επίπλων, κατα-

σκευής και εφαρµογής εξωτερικών και εσωτερικών ξύλι-

νων κατασκευών, της ξυλογλυπτικής, της αναπαλαίωσης 

και της συντήρησης ξύλινων αντικειµένων, τόρνευσης, 

ταπετσαρίσµατος επίπλων και αποπεράτωσης ξύλινων 

επιφανειών. Τέλος, τα εφόδια και την κατάρτιση που εξα-

σφαλίζει, µπορεί να απασχοληθεί ως προγραµµατιστής 

και χειριστής σύγχρονων ξυλουργικών µηχανηµάτων και 

εργαλειοµηχανών CNC και ακόµα, να δηµιουργήσει τη 

δική του/της ειδικευµένη επιχείρηση, αναλαµβάνοντας 

κατασκευές νέων προϊόντων.

Σπουδές στον Τοµέα του Σχεδιασµού
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Ο/η απόφοιτος/η έχει άµεση πρόσβαση σε επόµενη 

βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Ανώτερη/Ανώτατη 

Εκπαίδευση, ΤΕΙ, ΤΕΠΑΚ, Κολλέγια, Πολυτεχνεία, Πανε-

πιστήµια, ΜΙΕΕΚ κ.λπ).

Έχει δικαίωµα να διεκδικήσει θέση για σπουδές στην Τρι-

τοβάθµια Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας, στο 

πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων. Επιπρό-

σθετα, µπορεί να φοιτήσει σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκ-

παίδευσης άλλων χωρών, αν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

για εισδοχή σε αυτά.

Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήµια και κολλέ-

για, που προσφέρουν ακαδηµαϊκά προγράµµατα εκπαί-

δευσης, στην ειδικότητα της Επιπλοποιίας και Ξύλινων Κα-

τασκευών, έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής, 

όσον αφορά στις υφιστάµενες απαιτήσεις της αγοράς ερ-

γασίας και έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση και επανασχε-

διασµό των προσφεροµένων εκπαιδευτικών προγραµµά-

των τους. Οι ακαδηµαϊκές σπουδές µπορούν να φτάσουν 

µέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνο-

ντας τις γνώσεις σε εξειδικευµένα θέµατα της ειδικότητας 

και της έρευνας.
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου 

ΣΚΟΠΟΣ

Το µάθηµα της “Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου” έχει σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τους/τις µαθητές/τριες να αποκτήσουν ευρύ φάσµα εµπειριών και ικανότητα 

αναζήτησης και απόκτησης νέων γνώσεων που έχουν σχέση µε το επαγγελµατικό τους πεδίο.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα της “Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου” έχει σαν κύριο στόχο οι µαθητές/τριες να εξοικειωθούν:

1. µε τους βασικούς νόµους και κανονισµούς που διέπουν την ασφάλεια και υγιεινή στη εργασία

2. µε τη σηµασία, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ατόφιας και τεχνητής ξυλείας

3. µε την αξιοποίηση των εργαλείων και µηχανηµάτων 

4. µε τη δηµιουργία καταλόγου υλικών και τον υπολογισµό της ποσότητας και του κόστους της ατόφιας και 

τεχνητής ξυλείας

5. µε νέα και υφιστάµενα υλικά που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία του Ξύλου, της Κατασκευής Επίπλου και 

στις Ξύλινες Κατασκευές

6. µε τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον και τα µέτρα που ο σηµερινός άνθρωπος πρέπει να λαµβάνει 

για την προστασία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα, οι µαθητές/ριες θα εφοδιαστούν µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν 

στους βασικούς νόµους και κανονισµούς που διέπουν την ασφάλεια και υγιεινή στη βιοµηχανία ξύλου και επίπλου, 

τους τρόπους αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών που θα µπορούν να αξιοποιηθούν για τον εµπλουτισµό 

των γνώσεων τους, τη σηµασία, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ατόφιας και τεχνητής ξυλείας, την 

αξιοποίηση των εργαλείων ξυλουργικής, τη δηµιουργία καταλόγου υλικών και τον υπολογισµό της ποσότητας και 

του κόστους της ατόφιας και τεχνητής ξυλείας, τα νέα και υφιστάµενα υλικά αποπεράτωσης και τους τρόπους 

επίστρωσης τους σε ξύλινες επιφάνειες, τους διάφορους τύπους και τη χρήση των διαφόρων τύπων κόλλας που 

χρησιµοποιούνται στη ξυλουργική βιοµηχανία και τα µέτρα που ο σηµερινός άνθρωπος πρέπει να λαµβάνει για 

την προστασία του περιβάλλοντος.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήρια Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών 

ΣΚΟΠΟΣ

Το µάθηµα Εργαστήρια Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών, έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες για την ασφάλεια, την υγιεινή και οργάνωση 

στους χώρους εργασίας και τη χρήση των διάφορων υλικών, µηχανηµάτων και εργαλείων, τα οποία που 

χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία του Ξύλου, της Κατασκευής Επίπλου και στις Ξύλινες Κατασκευές. 

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα “Εργαστήρια Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών”, αποσκοπεί στην  εξοικείωση των µαθητλων/ριών:

1. µε τα µέτρα ασφάλειας και τη σωστή συµπεριφορά στους χώρους εργασίας,

2. µε την ατοµική και οµαδική προστασία και υγιεινή,

3. µε την οργάνωση και οµαλή  λειτουργία των εργαστηρίων,

4. µε την αναγνώριση, την ονοµασία και τη ορθή χρήση των εργαλείων και µηχανηµάτων ,

5. µε την χρήση και συντήρηση των µηχανηµάτων του µηχανουργείου και των φορητών µηχανηµάτων,

6. µε τη σωστή αξιοποίηση υλικών και την εφαρµογή διαφόρων εξαρτηµάτων,

7. µε την κατασκευή απλών ξύλινων κατασκευών που προϋποθέτουν συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα, οι µαθητές/ριες αντιλαµβάνονται τις πηγές κινδύνου στο εργαστήριο και λαµβάνουν 

τα ενδεικνυόµενα µέτρα προστασίας, ξεχωρίζουν τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 

υλικών ξυλείας και εξαρτηµάτων, χρησιµοποιούν τα εργαλεία σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας που διέπουν 

τη χρήση τους, συντηρούν, ρυθµίζουν και χρησιµοποιούν ορθά τις µηχανές στο εργαστήριο και χρησιµοποιούν 

ορθά τα ηλεκτρικά φορητά εργαλεία και τα εργαλεία πεπιεσµένου αέρα.
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Η εποχή µας χαρακτηρίζεται ως «εποχή της εικόνας».

Ο σύγχρονος άνθρωπος δέχεται καταιγισµό εικόνων από 

ποικίλες πηγές, οι οποίες µε διάφορους τρόπους και µέσα 

εκπέµπουν αδιάκοπα οπτικά µηνύµατα. Οι ΓραφικέςΤέ-

χνες παίζουν σήµερα ουσιαστικό ρόλο στην καθηµερινή 

µας ζωή, καθώς µε τις ποικίλες εφαρµογές τους εξυπη-

ρετούν την άµεση µετάδοση του οπτικού µηνύµατος. 

Επάγγελµα µοντέρνο και ιδιαίτερα δηµιουργικό, µε πά-

µπολλες εφαρµογές και µεγάλες προοπτικές εξέλιξης, όχι 

µόνο στην Κύπρο αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας. 

Ιδανικό για νέους και νέες µε καλλιτεχνικές ανησυχίες στον 

τοµέα των Εφαρµοσµένων Τεχνών. 

Οι Γραφικές Τέχνες αποτελούν σήµερα το κύριο µέσο για 

τη δηµιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης. 

Χάρη σε αυτές σχεδιάζεται κάθε τι που βλέπουµε τυπωµέ-

νο γύρω µας. Σήµατα και λογότυπα εταιριών και προϊόντων, 

συσκευασίες, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, ενηµερωτικές 

και διαφηµιστικές αφίσες, εξώφυλλα βιβλίων και ψηφια-

κών δίσκων, έντυπα όπως εφηµερίδες και περιοδικά, είναι 

όλα έργα του/της Γραφίστα/ριας. 

Ακολουθώντας την εξέλιξη της εποχής µας, µε τις Γραφι-

κές Τέχνες και τα Πολυµέσα µπορεί επίσης να γίνει ο σχε-

διασµός και η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας (web design), 

ακόµη και η δηµιουργία κινούµενων σχεδίων (animation).

Τι είναι οι Γραφικές Τέχνες; 

Οι Γραφικές Τέχνες ασχολούνται µε το σχεδιασµό έργων 

οπτικής επικοινωνίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής. 

Ειδικότερα, µε την εικονογράφηση και σελιδοποίηση βι-

βλίων και περιοδικών, µε το σχεδιασµό γραµµάτων, λο-

γοτύπων, εντύπων, αφίσας, ακόµη και µε τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Ο/η Γραφίστας/ρια επιλέγει, 

ιεραρχεί και συνθέτει τα κατάλληλα στοιχεία, ώστε το 

έργο του/της να χαρακτηρίζει η λειτουργικότητα και το 

αισθητικό αποτέλεσµα.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
των Γραφικών Τεχνών στην Κύπρο;

Το δηµιουργικό έργο του/της Γραφίστα/ριας είναι πολύ 

σηµαντικό και εισβάλλει µαζικά στην καθηµερινή µας ζωή 

επηρεάζοντας άµεσα το αισθητικό επίπεδο του κοινωνι-

κού συνόλου.

Ο/η Γραφίστας/ρια έχει τεχνικές γνώσεις, γνωρίζει όλες 

τις µεθόδους εκτύπωσης και παραγωγής εντύπων και εί-

ναι σε θέση να καθοδηγεί, όπου χρειάζεται ον Τεχνολόγο 

Τυπογράφο. Επίσης είναι σε θέση να προβλέπει τον καλύ-

τερο τρόπο παρουσίασης του προϊόντος, του µηνύµατος 

ή της διαφηµιστικής ιδέας. Ο/η Γραφίστας/ρια θα πρέ-

πει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και των 

προϊόντων της όπως και κάθε µεταβολή και αλλαγή στα 
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ιδεολογικά συστήµατα, στο πλαίσιο των οποίων καλείται 

συχνά να υπηρετήσει µε την δουλειά του/της. 

Σήµερα, το επάγγελµα του/της Γραφίστα/ριας είναι ένα 

επάγγελµα, που κατέχει ξεχωριστή θέση  µέσα στην κα-

ταναλωτική κοινωνία, αφού συνδέεται µε την προώθηση 

ιδεών και καταναλωτικών αγαθών.

Η ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών 
στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας των Γραφικών Τεχνών και Πολυ-

µέσων στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη δηµιουργικών και τα-

λαντούχων µαθητών και µαθητριών µε ισχυρό υπόβαθρο 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ακόµα τους δίνει ακόµη την 

ευκαιρία να δηµιουργήσουν το ατοµικό τους portfolio και 

προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσους/όσες εν-

διαφέρονται να φοιτήσουν σε πανεπιστήµια της Κύπρου 

και του εξωτερικού και να καταστούν αξιόλογοι/ες Γρα-

φίστες/ριες.

Το µάθηµα παρέχει στους/στις µαθητές/ριες την ευκαι-

ρία να αναπτύσσουν σειρά δεξιοτήτων και τεχνικών σχε-

διασµού, καθώς και τις εννοιολογικές και δηµιουργικές 

τους ικανότητες, µε σκοπό την επίλυση οπτικών προβλη-

µάτων για την επίτευξη άρτιας οπτικής επικοινωνίας. 

Με τη συµπλήρωση του προγράµµατος, οι µαθητές/ριες 

αποκτούν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικα-

νοτήτων ώστε:

• να εφαρµόζουν ειδικές γνώσεις στην ανάλυση και 

επίλυση σχεδιαστικών προβληµάτων µέσα από µεθο-

δικές προσεγγίσεις

• να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, έκφρα-

σης, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, υψηλής αι-

σθητικής και οργανωτικότητας

• να συγκροτούν ένα ισχυρό οπτικό λεξιλόγιο για την 

επιτυχή αντιµετώπιση των σχεδιαστικών προβληµά-

των και των τεχνολογικών προκλήσεων στον χώρο 

του σχεδιασµού και της οπτικής επικοινωνίας

• να εφαρµόζουν και αξιοποιούν τις βασικές αρχές 

που αφορούν στην τυπογραφία, καθώς και στην ει-

κόνα (έντυπη και ηλεκτρονική)

• να εφαρµόζουν τη διαδικασία οπτικοποίησης εννοι-

ών µέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις έρευνας, 

εννοιολόγησης, σκιαγράφησης και παρουσίασης 

ιδεών

• να αναπτύξουν κριτική ικανότητα για την ορθή επιλο-

γή οπτικών µέσων παρουσίασης εννοιών

• να κατανοούν τις πολιτισµικές διαφορές που επηρε-

άζουν το νόηµα των λέξεων και των συµβόλων, οι 

οποίες αποκτούν οπτικό γραµµατισµό.

Η ειδικότητα λειτουργεί και στις περισσότερες Τεχνικές 

Σχολές, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Σπουδές στις Γραφικές Τέχνες

Σχολές Εφαρµοσµένων Τεχνών, στην Κύπρο αλλά και σε 

όλο τον κόσµο, προσφέρουν ευρεία επιλογή ειδικεύσεων 

στην ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών. Άλλωστε η επικοι-

νωνία στην εποχή µας αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο σε 

κάθε δραστηριότητα της αγοράς. Η Γραφιστική αποτελεί 

µια από τις σηµαντικότερες εκφράσεις της, και ο/η Γρα-

φίστας τον/την πλέον καταρτισµένο επαγγελµατία για να 

εκφράζει τα µηνύµατα που πείθουν και συγκινούν κάθε 

υποψήφιο καταναλωτή. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Γραφικές Τέχνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να καταστήσει τους/τις µαθητές/ριες ικανούς/ες να επιλύουν µε µεθοδικές 

προσεγγίσεις ποικίλα προβλήµατα γραφιστικού σχεδιασµού. 

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών σχεδιασµού, αλλά και εξοικείωση µε 

τους τρόπους διερεύνησης εννοιολογικών προσεγγίσεων στον σχεδιασµό, ώστε να επιλύουν ένα ευρύ φάσµα 

σχεδιαστικών προβληµάτων, από την πρώτη διερεύνηση ιδεών και προσχεδίων µέχρι την τελική παρουσίαση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα Γραφικές Τέχνες εξοικειώνει τους/τις µαθητές/ριες µε τους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης 

ποικίλων προβληµάτων δισδιάστατου και τρισδιάστατου γραφιστικού σχεδιασµού (τυπογραφία, οπτική ταυτότητα, 

συσκευασία, έντυπη διαφήµιση, αφίσα, µικρό έντυπο, βιβλίο). 

∆ιαµέσου της κατανόησης της Γραφιστικής, ως µιας στοχευµένης πορείας επίλυσης οπτικών προβληµάτων µε 

στόχο την οπτικοποίηση µηνύµατος καθώς και της σωστής αξιοποίησης των βασικών γνώσεων και αρχών που 

αφορούν στη σύζευξη της τυπογραφίας µε την εικόνα, το µάθηµα επιδιώκει την εξοικείωση µε τις συνιστώσες της 

οπτικής επικοινωνίας, για κάθε µορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής σχεδίασης. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχέδιο Γραφικών Τεχνών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο 

Σχέδιο για την επίλυση δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφιστικών προβληµάτων, κτίζοντας ένα ευρύ οπτικό 

λεξιλόγιο τεχνικών και προσεγγίσεων στην εικονογραφική απεικόνιση ιδεών.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα Σχέδιο Γραφικών Τεχνών στοχεύει στο να παρέχει στους/στις µαθητές/ριες τις γνώσεις, δεξιότητες 

και τεχνικές σχεδιασµού, αλλά και να τους εξοικειώσει µε τις βασικές έννοιες και όρους που αφορούν το µάθηµα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα Σχέδιο Γραφικών Τεχνών εξετάζει το Σχέδιο και τις εφαρµογές της εικονογράφησης ως εφόδιο στον 

γραφιστικό σχεδιασµό. Πιο συγκεκριµένα, το µάθηµα µελετά τα υλικά και τα µέσα σχεδιασµού καθώς και τη 

δηµιουργική διερεύνηση των στοιχείων και αρχών σύνθεσης σε συνάρτηση µε τον εικονογραφικό πειραµατισµό, 

για την αποτελεσµατική επικοινωνία ιδεών και µηνυµάτων στη γραφιστική σύνθεση. Το Σχέδιο καλλιεργεί την 

παρατηρητικότητα, την αισθητική και την οπτική αντίληψη. Ως εκ τούτου, αποτελεί για τον/την µαθητή/ρια 

σηµαντικό χρηστικό µέσο και εργαλείο της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας.
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Ο/η διακοσµητής/ρια χρειάζεται να διαθέτει παρα-
τηρητικότητα, δηµιουργικότητα, φαντασία, υψηλό αι-
σθητικό κριτήριο και γενικότερα αγάπη για τις Εφαρ-
µοσµένες Τέχνες. Πολύ σηµαντικό, εξάλλου, είναι 
να διαθέτει σχεδιαστικές ικανότητες και δεξιότητες. 
Επίσης οφείλει, να διαθέτει ικανότητα αντίληψης του 
χώρου και των µορφών, ικανότητα σχεδιαστικής έκ-
φρασης, καθώς και ικανότητα επικοινωνίας. Απαιτεί-
ται ακόµα, καλή συνεργασία µε τους πελάτες, τα συ-
νεργεία και τους προµηθευτές, όπως και οργάνωση.

Το πρόγραµµα της ∆ιακοσµητικής ασχολείται µε την αι-
σθητική καλλιέργεια και την ανάπτυξη οπτικής επικοι-
νωνίας µέσα από δηµιουργική προσέγγιση και ευαι-
σθησία. Οι µαθητές/ριες αποκτούν βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες για την επίλυση σχεδιαστικών µελετών, 
καλλιεργώντας, έτσι, την εικαστική τους έκφραση και 
καλαισθησία. Μέσα από τα µαθήµατα ειδικότητας, 
οι µαθητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
διάφορα υλικά, χρώµατα, έπιπλα και άλλα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για µια πετυχηµένη διακόσµη-
ση. Μέσα από τις σχεδιαστικές µελέτες (projects) 
για ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου, αναπτύσσονται 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για λήψη αποφά-
σεων που απαιτούνται σε ένα επαγγελµατικό πρότυπο 
εργασίας.

Ποιές γνώσεις αποκτούνται 

Ο/η ∆ιακοσµητής µαθαίνει να ακολουθεί όλα τα στάδια 
µελέτης, έρευνας, έµπνευσης, προσχεδίων, τελικού 
σχεδιασµού, και παρουσίασης τελικής πρότασης µέσα 
από µια δηµιουργική διαδικασία. Εκτελεί οδηγίες που 
τον βοηθούν να αναπτύξει δεξιότητες για το χώρο ερ-

γασίας. Η έµφαση δίνεται στη διαδικασία σχεδιασµού 
και στην πρακτική εξάσκηση. Η γνώση και η έρευνα 
γύρω από τον κόσµο της τεχνολογίας και των προϊ-
όντων βοηθά στην ευαισθητοποίηση των µαθητών/ 
ριών γύρω από τα υλικά και τα χρώµατα, δηµιουργώ-
ντας έτσι ερεθίσµατα για δηµιουργικές επιλογές. 

Μέσα από την ανάπτυξη ιδεών και τη δηµιουργία νέων 
προτάσεων και λύσεων για εσωτερικούς χώρους, ο µα-
θητής/ρια αποκτά όχι µόνο εξειδικευµένες γνώσεις και 
δεξιότητες αλλά αναπτύσσει και χαρακτηριστικά για τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Επίσης µαθαί-
νει να συνεργάζεται, αναπτύσσοντας έτσι, το αίσθηµα 
της υπευθυνότητας και του σεβασµού, της αυτογνωσί-
ας και της ακεραιότητας. Τα παραπάνω στοιχεία, προ-
ωθούν την επίτευξη προσωπικών στόχων και τη συνει-
σφορά του ατόµου στην κοινωνία. 

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
της ∆ιακοσµητικής στην Κύπρο; 

Μέσα από τις νέες τάσεις και την εξέλιξη της Βιοµη-
χανίας, η ειδικότητα της ∆ιακοσµητικής αποτελεί θετι-
κή προοπτική για τις απαιτήσεις της εξειδίκευσης στον 
επαγγελµατικό τοµέα. Η ανέγερση νέων οικοδοµών, 
και η ανακαίνιση παλαιών κτηρίων ιδιωτικής κατοί-
κησης, δηµοσίων και εµπορικών χώρων, δηµιουργεί 
την ανάγκη για τη συµβολή του/της απόφοιτου στην 
ειδικότητα της ∆ιακοσµητικής. Με τις εξειδικευµένες 
υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται, βελτιώνεται λει-
τουργικά και αισθητικά το περιβάλλον όπου ζει και κι-
νείται ο άνθρωπος. Έτσι, οι διάφοροι χώροι, ιδιωτικοί, 
εµπορικοί, δηµόσιοι, χώροι αναψυχής και εκθεσιακοί 
χώροι, αποκτούν υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, 
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µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να ζουν και να εργάζονται 
αποτελεσµατικά και ευχάριστα.

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας αποκτούν εφόδια 
που τους επιτρέπουν να εργαστούν σε ευρύτερους 
επαγγελµατικούς τοµείς, όπως σύµβουλοι πελατών σε 
καταστήµατα πώλησης επίπλων, φωτιστικών και διακο-
σµητικών ειδών. Επίσης µπορούν να εργαστούν σε Αρ-
χιτεκτονικά Γραφεία, Γραφεία Σχεδιασµού και ∆ιακό-
σµησης ως βοηθοί ∆ιακοσµητές (Interior Designers). 
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας της ∆ιακοσµητικής απο-
κτούν κατάρτιση, η οποία είναι απαραίτητη για επαγ-
γελµατικές συµβουλές σε κάθε µικρό ή µεγάλο έργο 
που αφορά στη διακόσµηση χώρου. Ενσωµατώνουν, 
δηλαδή, τη θεωρητική και πρακτική τους γνώση µέσα 
στο επαγγελµατικό τους περιβάλλον. 

Πολύ συχνά ακούµε επαίνους για απόφοιτούς µας οι 
οποίοι εργοδοτήθηκαν σε καταστήµατα ειδών ένδυ-
σης και ασχολήθηκαν µε την δηµιουργία βιτρινών. Πα-
ραδείγµατα έχουµε από απόφοιτους που εξειδικεύτη-
καν στον σχεδιασµό κουζίνας µέσα από προγράµµατα 
επιµόρφωσης και ανέλιξης, σε προσωπικό επίπεδο, µε 
επιµόρφωση που παρέχεται από τον εργοδότη. Ένας 
άλλος τοµέας διακόσµησης είναι η απασχόληση σε αν-
θοπωλεία, φυτώρια και επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε τις ετοιµασίες και διαχείρισης εκδηλώσεων (event 
management). Σε κάθε περίπτωση, ο/η απόφοιτος/η 
έχει την ευκαιρία ανέλιξης ανάλογα µε την προσωπι-
κότητα και να ενδιαφέροντά του, όπου πυροδοτείται η 
έµπνευση και δηµιουργικότητά του.

Η Ειδικότητα της ∆ιακοσµητικής

Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 ο κλάδος ονοµάζε-
ται Κλάδος Εφαρµοσµένων Τεχνών και λειτουργεί µε 
την νέα αναβαθµισµένη δοµή Αναλυτικών Προγραµ-
µάτων. Η ειδικότητα της ∆ιακοσµητικής προσφέρεται 
στις περισσότερες Τεχνικές Σχολές σε όλες τις επαρ-
χίες. 

Η προσπάθεια και σκοπός του Υ.Π.Π. ειδικότερα της 
ΜΤΕΕ είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για ακα-
δηµαϊκή ή/και επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη για 
κάθε απόφοιτο/η. 

Σπουδές στον τοµέα της ∆ιακοσµητικής

Οι απόφοιτοι/ες Τεχνικών Σχολών αποκτούν γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες, κατάλληλα εφόδια για την 
εισαγωγή τους σε τριτοβάθµιες σχολές, πανεπιστήµια 
και κολλέγια. Στην Κύπρο, όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστή-
µια προσφέρουν αναγνωρισµένο πτυχίο σπουδών 
στον κλάδο Σχεδιασµού και ∆ιακόσµησης Εσωτερικών 
Χώρων. 

Απόφοιτοί/ες µας µε ταλέντο και φιλοδοξίες µπορούν 
να πετύχουν υποτροφίες από ιδιωτικά Πανεπιστήµια 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Όπου αφορά στην Ελ-
λάδα, οι τελειόφοιτοι της ειδικότητας της ∆ιακοσµητι-
κής έχουν την ευκαιρία, µε τις εισαγωγικές εξετάσεις 
για Τριτοβάθµιες Σχολές, να διεκδικήσουν θέση σε 
διάφορα πεδία κερδίζοντας θέσεις στα Τ.Ε.Ι. στον ανά-
λογο κλάδο, ή σε άλλους συναφείς κλάδους. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιακόσµηση  Εσωτερικού Χώρου

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές/ριες τις γενικές έννοιες της διακοσµητικής και της 

διαρρύθµισης του εσωτερικού χώρου, τις εργονοµικές διαστάσεις των επίπλων, τις αναλογίες του ανθρώπινου 

σώµατος και τις ιδιότητες και εφαρµογές των διαφόρων υλικών διακόσµησης που χρησιµοποιούνται στα 

εργαστηριακά µαθήµατα της ειδικότητας.  Επίσης, να αποκτήσουν δεξιότητες στην επίλυση προβληµάτων 

διαρρύθµισης, λειτουργικότητας και αισθητικής κατά τη σχεδίαση εσωτερικών χώρων. 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Οι µαθητές/ριες θα εξοικειωθούν µε:

2. τις βασικές έννοιες και τους τοµείς της διακοσµητικής

3. την έννοια του εσωτερικού χώρου και της επίπλωσης του

4. την κατανόηση και ερµηνεία του σχεδίου διακόσµησης  εσωτερικών χώρων

5. τις βασικές δεξιότητες σχεδίασης εσωτερικών χώρων και επίπλων

6. τις ιδιότητες και τις µεθόδους χρήσης των υλικών διακόσµησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το εργαστηριακό µάθηµα ∆ιακόσµηση Εσωτερικού Χώρου εξοικειώνει τους/τις µαθητές/ριες µε την οργάνωση, 

διαµόρφωση και αισθητική αναβάθµιση των εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, δίνει λύσεις και ιδέες σε θέµατα 

διαρρύθµισης και σχεδίασης επίπλων και χρηστικών αντικειµένων. 

Το µάθηµα προετοιµάζει τους/τις µαθητές/ριες να κατανοήσουν τα µέσα, τα όργανα σχεδίασης και τα υλικά 

διακόσµησης που χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση και στην παρουσίαση των σχεδίων διακόσµησης, καθώς 

επίσης και τις τεχνικές και δεξιότητες σχεδίασης.

Μέσω του µαθήµατος οι µαθητές/ριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν τους κανόνες της 

διακόσµησης και της αισθητικής. Επίσης, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση 

θεωρητικών και πρακτικών προβληµάτων στη διακόσµηση.
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχέδιο Ειδικότητας 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στα 

υλικά σχεδίασης και τις δεξιότητες στην ελεύθερη σχεδίαση όγκων, αντικειµένων και συνθέσεων, σε συνάρτηση 

µε το χώρο.

Επίσης, να αναπτύξουν οπτική και αισθητική αντίληψη του τρισδιάστατου σχεδιασµού, καθώς και ικανότητες 

ανάλυσης και κρίσης του ορθού τρόπου σχεδίασης.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Οι µαθητές/ριες θα εξοικειωθούν µε:

2. τα µέσα, τα υλικά και τα όργανα σχεδίασης που χρησιµοποιούνται στο σχέδιο ειδικότητας

3. την απεικόνιση όγκων, αντικειµένων και συνθέσεων στο φύλλο σχεδίασης σε ορθές αναλογίες

4. την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών σκίασης των αντικειµένων και των συνθέσεων που σχεδιάζουν

5. τη σχεδίαση στοιχείων του περιβάλλοντος, µε ελεύθερο χέρι και µε τη χρήση διαφόρων υλικών

6. την κατανόηση του ελεύθερου προοπτικού σχεδίου, µε ένα και µε δύο σηµεία φυγής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το εργαστηριακό µάθηµα Σχέδιο Ειδικότητας εξοικειώνει τους/τις µαθητές/ριες µε τα µέσα, τα υλικά και τα 

όργανα σχεδίασης που χρησιµοποιούνται στο ελεύθερο σχέδιο και το προοπτικό σχέδιο.

Το µάθηµα µελετά τη δηµιουργική διερεύνηση των στοιχείων και των αρχών σχεδίασης του ελεύθερου και του 

γεωµετρικού προοπτικού σχεδίου, σε συνάρτηση µε την εφαρµογή των χρωµάτων και τη φωτοσκίαση των όγκων 

για µια πιο αποτελεσµατική απόδοση των επιφανειών και των σχηµάτων.

Μέσω του µαθήµατος οι µαθητές/ριες θα είναι σε θέση να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους στο ελεύθερο 

και προοπτικό σχέδιο και να κατανοήσουν την οπτική αντίληψη του χώρου και τα στοιχεία που περικλείει. 

Παράλληλα, µέσα από δραστηριότητες παρατήρησης, εικαστικής µελέτης, σχεδίασης, έρευνας και δηµιουργίας 

να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να σχεδιάζουν 

και να εκφράζουν δηµιουργικά τις ιδέες τους µε ελεύθερο χέρι, γεωµετρικά όργανα και µε άλλες σύγχρονες 

µεθόδους.
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Στον λαµπερό αλλά απαιτητικό κόσµο της µόδας, πρωτα-

γωνιστής είναι ο Σχεδιαστής/ρια Μόδας, ο/η οποίος/α έχει 

σαν βασικό αντικείµενο του το σχεδιασµό ενδυµάτων, ακο-

λουθώντας τις εκάστοτε τάσεις της Μόδας. Οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και η εµπειρία του, του επιτρέπουν να σχεδιάσει 

ενδύµατα προσαρµοσµένα στο προσωπικό στυλ του κάθε 

πελάτη του, ή να ακολουθεί τις απαιτήσεις του οίκου µόδας 

ή του καταστήµατος, για τον οποίο σχεδιάζει συλλογή Μό-

δας.  Η καταξίωση και η αναγνώριση στο πεδίο του επαγ-

γέλµατος του/της Σχεδιαστή/ριας Μόδας, επιτυγχάνεται 

µέσα από συνεχή και επιµελή εργασία, κάτι το οποίο, οι µα-

θητές/ριες που επιλέγουν την ειδικότητα αυτή, γνωρίζουν 

από την αρχή. 

Η ειδικότητα Παραγωγής Ενδυµάτων προσφέρεται στη 

ΜΤΕΕ, στην Πρακτική Κατεύθυνση και λειτουργεί στην Α’ 

Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, στη Β’ Τεχνική Σχολή Λεµε-

σού και στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

Τι είναι ο Σχεδιασµός και Κατασκευή
Ενδυµάτων; 

Ο/η Σχεδιαστής/ρια Μόδας εξειδικεύεται µε την Παρα-

γωγή Ενδυµάτων, ώστε να δηµιουργεί, µε τις γνώσεις 

και την υψηλή αισθητική του/της αντίληψη, τη συνολική 

εικόνα που θα αναδείξει την κάθε προσωπικότητα, µε την 

οποία θα ασχοληθεί, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας 

τα κατάλληλα ενδύµατα.  

Η  φαντασία, η δηµιουργικότητα, η διάθεση για πειραµα-

τισµό και το πάθος για αναγνώριση, σε συνδυασµό µε τις 

καλλιτεχνικές, τις τεχνικές και τις εµπορικές γνώσεις και 

εµπειρίες πάνω στο αντικείµενο του, µπορούν να εξασφα-

λίσουν σίγουρη επιτυχία σε έναν άρτια καταρτισµένο/η 

Σχεδιαστή/ρια Μόδας.    

Ο/η Σχεδιαστής/ρια Μόδας διαθέτει καλλιτεχνικές και τε-

χνικές γνώσεις και δεξιότητες και είναι σε θέση να µελετά 

τις διεθνείς τάσεις της µόδας, να επιλέγει τα κατάλληλα 

υλικά για την εργασία του/της, να µελετά και να αξιολογεί 

το προφίλ του πελάτη του/της, να ενηµερώνεται συνεχώς 

για τις τεχνολογικές αναβαθµίσεις στον τοµέα.  Ανάµεσα 

στα άλλα καθήκοντα του/της Σχεδιαστή/ριας Μόδας επι-

βάλλεται να συµµετέχει ενεργά, να παρακολουθεί και να 

συντονίζει την παραγωγική διαδικασία σε µια βιοµηχανία 

ένδυσης ή σε ένα ατελιέ µόδας, όπως επίσης και να ορ-

γανώνει τον τρόπο παρουσίασης της συλλογής του.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας Σχεδια-
µόύ και Κατασκευής Ενδυµάτων;

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον το-

µέα της Μόδας έχουν αλλάξει πολύ µετά από την πρό-

σφατη οικονοµική ύφεση. 

Η παγκοσµιοποίηση της µόδας και η εισαγωγή στην κυ-

πριακή αγορά γνωστών καταστηµάτων «αλυσίδα», έχει 

τροποποιήσει τις ανάγκες και τη ζήτηση εργασίας στον 

τοµέα της µόδας.  Οι βασικές καλλιτεχνικές και οι ενι-
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σχυµένες κατασκευαστικές, γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτούνται µέσα από την ειδικότητα του Σχεδιαµού και 

Κατασκευής Ενδυµάτων, αποτελούν πλεονέκτηµα για 

τους/της απόφοιτους  της ειδικότητας, δίνοντας τους 

σηµαντικό προβάδισµα στην προτίµηση των εργοδοτών 

για πρόσληψή τους σε υπεύθυνα πόστα στον τοµέα της 

εµπορίας της Μόδας.  

Η άλλοτε παρακµάζουσα βιοµηχανία ένδυσης αρχίζει 

αργά αλλά σταθερά, να αναβιώνει µε τη εµφάνιση νέων 

µικρών βιοτεχνιών, κάτι που οδηγεί στη συνεχή ζήτηση 

καταρτισµένων κατασκευαστών πατρόν και έµπειρων ρα-

πτριών. O/η Σχεδιαστής/ρια Μόδας έχει κυρίαρχο ρόλο 

στη βιοµηχανία ένδυσης, αφού αποτελεί τον/την κύριο 

συντελεστή για τη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης συλλο-

γής ενδυµάτων,  ο/η οποία θα απασχολήσει την παραγω-

γή και θα βοηθήσει στην αύξηση των κερδών της βιοµη-

χανίας. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι ο/ο Σχεδιαστής/ρια 

Μόδας εκτιµάται και  είναι περιζήτητος/η στην κυπριακή 

κοινωνία, τόσο στο γυναικείο όσο και στο ανδρικό ένδυ-

µα, όσον αφορά στη δηµιουργία ιδιαίτερων κατά παραγ-

γελία δηµιουργιών, όπως το νυφικό και το βραδινό ένδυ-

µα και το επίσηµο κοστούµι.

Η ειδικότητα του Σχεδιασµού και
Κατασκευής Ενδυµάτων στη ΜΤΕΕ. 

Ο σκοπός της ειδικότητας της Παραγωγής Ενδυµάτων 

στη Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, είναι η 

απόκτηση των νοητικών και των εικαστικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων, που θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδια-

σµό και την κατασκευή µιας συλλογής ενδυµάτων, ακο-

λουθώντας τις εκάστοτε τάσεις της µόδας.  

Μέσα από αυτήν την ειδικότητα του Σχεδιαµού και Κατα-

σκευής Ενδυµάτων, δίνεται η ευκαιρία στους/στις µαθη-

τές/ριες να γνωρίσουν την ενδυµασία στην ιστορική της 

αναδροµή, σε σχέση µε τις τέχνες και το κοινωνικό πλαί-

σιο της εξέλιξης της, να ακολουθήσουν την ορθή πορεία 

εργασίας για την ενηµέρωσή τους όσον αφορά στις νέες 

τάσεις της Μόδας και να σχεδιάζουν συλλογή ενδυµάτων 

χρησιµοποιώντας την έρευνά τους. Μέσα από το πρό-

γραµµα εκπαίδευσης αυτής της ειδικότητας, αποκτού-

νται εκτεταµένες γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά 

στην κατασκευή των πατρόν και στη συναρµολόγηση των 

ενδυµάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους/στις µαθητές 

να αφοµοιώσουν εποικοδοµητικά την κατασκευαστική 

πλευρά του επαγγέλµατος του/της Σχεδιαστή Μόδας. Η 

ειδικότητα του Σχεδιασµού και Κατασκευής Ενδυµάτων 

εξοπλίζει τους/τις µαθητές/ριες µε τις απαραίτητες γνώ-

σεις όσον αφορά στις υφαντικές ύλες, στους τύπους των 

υφασµάτων, στην ορθή χρήση των σχεδιαστικών και των 

εργαστηριακών υλικών και οργάνων που χρησιµοποιού-

νται στον τοµέα της ένδυσης. ∆ίνεται, επίσης, η ευκαιρία 

στους/στις µαθητές/ριες να γνωρίσουν τη δοµή και τη 

λειτουργία της βιοµηχανίας ένδυσης και να είναι σε θέση 

να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές της προώθησης προϊ-

όντων σε µια επιχείρηση µόδας.

Σπουδές στον τοµέα του Σχεδίου Μόδας
 

Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήµια και κολ-

λέγια που προσφέρουν ακαδηµαϊκά προγράµµατα εκ-

παίδευσης στον τοµέα του σχεδιαστή Μόδας έχουν 

αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής όσον αφορά στις 

υφιστάµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και έχουν 

προβεί σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασµό των προ-

σφεροµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων τους. Εκ-

παιδευτικά προγράµµατα µε ενισχυµένη την προσφορά 

γνώσεων όσον αφορά  στην εµπορία της Μόδας, στην ορ-

γάνωση της βιοµηχανίας Μόδας και στη χρήση ψηφιακών 

σχεδιαστικών προγραµµάτων σχετικά µε τον τοµέα της 

Μόδας, έχουν υιοθετηθεί  από πληθώρα τριτοβάθµιων εκ-

παιδευτικών ιδρυµάτων διεθνώς.   Ένας πανεπιστηµιακός 

τίτλος στο Σχέδιο Μόδας είναι απαραίτητος για τους φι-

λόδοξους/ες και ταλαντούχους/ες φοιτητές/ριες, αφού 

θα τις ενισχύσει τις προοπτικές για επαγγελµατική επιτυ-

χία και ανέλιξη στον τοµέα τους.  Ο/η πτυχιούχος σχεδι-

αστής/ρια µόδας µπορεί να εργαστεί σε ατελιέ µόδας, 

ως στυλίστας σε περιοδικά µόδας, στην τηλεόραση και 

σε φωτογραφικά στούντιο, ακόµη και σαν εκπαιδευτικός 

στον τοµέα του. Επίσης, σε βιοτεχνίες/βιοµηχανίες ενδυ-

µάτων και σε εταιρίες παραγωγής ως ειδικός/η στο πα-

τρόν, ή ως σχεδιαστής αξεσουάρ µόδας. Ο ακαδηµαϊκές 

σπουδές για τους/τις Σχεδιαστές/ριες Μόδας µπορούν 

να φτάσουν µέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου.
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχέδιο Μόδας 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες νοητικές και εικαστικές γνώσεις και δεξιότητες, 

οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη συλλογών Μόδας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία και την οργάνωση 

του σχεδιαστικού πορτοφόλιο (Portfolio) των µαθητών/ριων.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα του “Σχεδίου Μόδας” έχει σαν κύριο στόχο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, 

που θα βοηθήσουν τον/τη µαθητή/ρια να ανταποκριθούν εποικοδοµητικά και δηµιουργικά στις εικαστικές 

απαιτήσεις του επαγγέλµατος του/της Σχεδιαστή/ριας Μόδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα, οι µαθητές/τριες θα εφοδιάζονται µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά 

στο σχεδιασµό ενδυµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν γνωριµία και εξοικείωση µε τα υλικά και τα όργανα σχεδίασης, 

το σχεδιασµό της γυναικείας, της ανδρικής και της παιδικής φιγούρας, το σχεδιασµό ενδυµάτων σε φιγούρα, την 

έρευνα των τάσεων της Μόδας για το σχεδιασµό συλλογής, τη µελέτη της ντόπιας και της παγκόσµιας αγοράς 

Μόδας, την ανάπτυξη ιδεών, τη δηµιουργία “sketch book”, τη δηµιουργία Πίνακα Έµπνευσης και την απόκτηση 

δεξιοτήτων εικονογράφησης Μόδας. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Ειδικότητας  

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στην κατασκευή και τη χρήση των πρώτων υλών 

που χρησιµοποιούνται στο επαγγελµατικό πεδίο του/της σχεδιαστή/ριας Μόδας. 

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα “Τεχνολογία Ειδικότητας” έχει σαν κύριο στόχο την απόκτηση των βασικών γνώσεων και ερευνητικών 

δεξιοτήτων, αναφορικά µε τη δοµή και τη λειτουργία της κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας, την προέλευση, 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και την κατασκευή των υφαντικών υλών, καθώς και την κατασκευή και την 

επεξεργασία των νηµάτων και των υφασµάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μέσα από το µάθηµα οι µαθητές/ριες εφοδιάζονται γνώσεις όσον αφορά στις φυσικές, στις νέες βιολογικές και 

στις τεχνητές ίνες, καθώς επίσης και στους οικολογικούς προβληµατισµούς που διέπουν την καλλιέργεια και την 

κατασκευή των υφαντικών υλών και των υφασµάτων στη σύγχρονη εποχή. Το µάθηµα αυτό αποτελεί το έναυσµα 

για περαιτέρω µελέτη της κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας και θα βοηθήσει στην κατάλληλη επιλογή και στη 

χρήση των νηµάτων, των υφασµάτων και άλλων συµπληρωµατικών υλικών στο επαγγελµατικό τους πεδίο. 
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Tον/την επαγγελµατία σχεδιαστή/ρια/κατασκευαστή/ρια 

κοσµηµάτων χαρακτηρίζει η φαντασία, η επινοητικότητα, 

η υποµονή και η συνέπεια στη δουλειά του/της. Επίσης, 

πρέπει, επίσης, να διαθέτει επιδεξιότητα µε τις κατασκευ-

ές και αισθητική αντίληψη. Τέλος, οφείλει να είναι λεπτο-

λόγος και να διακρίνεται από καλαισθησία. Η βιοµηχανία 

της χρυσοχοΐας – αργυροχοΐας έχει αλλάξει δραµατικά 

τα τελευταία 25-30 χρόνια. Στο παρελθόν η βιοµηχανία 

στηριζόταν αποκλειστικά πάνω στον/στην τεχνίτη/ρια, 

ο/η οποίος/α αναλάµβανε όλα τα στάδια µέχρι να φθά-

σει το κόσµηµα στον καταναλωτή. Σήµερα, η κατασκευή 

κοσµηµάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πρω-

τοτυπία στο σχέδιο και από τις πολύ καλές γνώσεις στον 

ψηφιακό σχεδιασµό.

Στις αναπτυγµένες χώρες οι καταναλωτές είναι ενηµε-

ρωµένοι µέσα από το οπτικό στοιχείο που κυριαρχεί στα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στα µέσα µαζικής δικτύω-

σης. Ως εκ τούτου, γίνονται πιο εκλεκτικοί, απαιτητικοί και 

ζητούν µοναδικά, καλοσχεδιασµένα και καλοφτιαγµένα 

κοσµήµατα, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα.

Τι είναι ο Κατασκευαστής Κοσµηµάτων; 

Η διεθνής αγορά κοσµηµάτων καθώς επίσης και οι τε-

χνίτες/ριες που απασχολούνται στον κλάδο αυτό έχουν, 

χωρισθεί σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:

• στους/στις µικρούς/ες επώνυµους/ες σχεδιαστές/

ριες και κατασκευαστές/ριες που φτιάχνουν µοναδι-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός και Κατασκευή Κοσµήµατος
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

κά, καλοσχεδιασµένα, χειροποίητα κοσµήµατα.

• στους/στις µεγάλους/ες επώνυµους/ες κατασκευ-

αστές/ριες που εφαρµόζουν καλό σχεδιασµό,σύγ-

χρονη τεχνολογία και καλή ποιότητα κατασκευής. 

• στους/στις κατασκευαστές/ριες/βιοτεχνίες

ανώνυµων κοσµηµάτων, εκ των οποίων οι περισ-

σότεροι βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες χώρες και 

παράγουν για πολλές εταιρείες παγκοσµίως.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας
Σχεδιασµού και Κατασκευής Κοσµήµατος 

Στην Κύπρο το επάγγελµα του κατασκευαστή κοσµηµά-

των αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλµατα και η 

ιστορία της χρυσοχοΐας – αργυροχοΐας στο νησί έχει να 

δείξει κάποια από τα σπουδαιότερα δείγµατα κοσµηµά-

των παγκοσµίως. Σήµερα το χειροποίητο κόσµηµα και το 

κόσµηµα που παράγεται µε τη χρήση ψηφιακών τεχνο-

λογιών µπορούν να συνυπάρχουν, όπου το καθένα ως 

µέρος της παράδοσης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της 

πολιτιστικής ταυτότητας της σύγχρονης Κύπρου.

Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ραγδαία σε 

όλους τους τοµείς και πλέον υποστηρίζει σηµαντικά τις 

παραγωγικές διαδικασίες πολλών επαγγελµατικών κλά-

δων. Σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται κυρίως από 

την αγορά του εξωτερικού, η ψηφιακή τεχνολογία έχει 

αρχίσει να κάνει έντονη την παρουσία της και στον κλάδο 

της αργυροχρυσοχοΐας.  Ο/η παραδοσιακός/η τεχνίτης/

ρια κατασκευής κοσµηµάτων στην Κύπρο έχει αρχίσει να 
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αποδέχεται ότι πέρα από την τέχνη και το ταλέντο, από 

τη στιγµή που ασκεί επιχειρηµατική δράση, οφείλει να

εκσυγχρονιστεί. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την αντα-

γωνιστικότητα και την κερδοφορία του, ιδίως σήµερα 

που πολλές ξένες σύγχρονες επιχειρήσεις κατασκευ-

ής κοσµηµάτων έχουν αναπτύξει έντονη εξαγωγική

δραστηριότητα. Η εποχή του ανταγωνισµού εξαναγκάζει την

υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών που εισάγουν 

νέες πιο ευέλικτες, λιγότερο χρονοβόρες και µε λιγότερο 

κόστος µεθόδους κατασκευής ειδών αργυροχρυσοχοΐ-

ας που απευθύνονται στο µαζικό εµπόριο.  Ως εκ τούτου, 

το πρόγραµµα σπουδών στην ειδικότητα Σχεδιασµού και 

Κατασκευής κοσµήµατος δίνει την ευκαιρία στους /στις 

υποψηφίους/ες να  εξελίξουν, τις ικανότητες τους τόσο-

στο χειροποίητο κόσµηµα όσο και στην ψηφιακή παραγω-

γή κοσµηµάτων.

Οι απόφοιτοι/ες, µε τη συµπλήρωση της φοίτησης τους, 

είναι ικανοί/ες να εκτελούν αυτόνοµα και υπεύθυνα το 

σχεδιασµό και την κατασκευή κοσµηµάτων και άλλων 

διακοσµητικών αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα και 

άλλα υλικά. Οι τοµείς στους οποίους µπορούν να απα-

σχοληθούν είναι οι ακόλουθοι:

• Κατασκευαστής/ρια

• Καρφωτής/ρια

• Σχεδιαστής/ρια (βιοµηχανικός σχεδιασµός κοσµή-

µατος, ψηφιακός σχεδιασµός κοσµήµατος και σχέ-

διο κοσµήµατος στο χέρι)

• Γεµολόγος

• Πωλητής /ρια αγοραστής/τρια σε επιχείρηση κατα-

σκευής ή και εµπορίας κοσµηµάτων.

• Πωλητής/ρια αγοραστής/ρια σε επιχείρηση αξεσου-

άρ µόδας/διακοσµητικών αντικειµένων.

Η ειδικότητα του Κατασκευαστή/ Σχεδιαστή
Κοσµηµάτων  στη ΜΤΕΕ

Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας αποκτά τις θεωρητικές 

γνώσεις και την εργαστηριακή εµπειρία, ώστε να γνωρί-

ζει σφαιρικά το επάγγελµα του/της σχεδιαστή/ριας κατα-

σκευαστή/ριας κοσµηµάτων στη στενή και την ευρύτερη 

έννοιά του. 

Η εργαστηριακή εµπειρία που αποκτά θα αφορά στις

βασικές και εξειδικευµένες τεχνικές και τα χρησιµοποι-

ούµενα υλικά.

Οι γνώσεις που θα αποκτά ο/η απόφοιτος/η αφορούν:

• στη σχεδίαση πρότυπου κοσµήµατος στο χέρι και 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

• στην οργάνωση και στη λειτουργία του εργαστηρίου.

• τη λειτουργία και στη σωστή χρήση µηχανηµάτων και 

εργαλείων

• στη κραµατοποίηση µετάλλων και στον έλεγχο

ποιότητας των κραµάτων

• στις εργαστηριακές δυνατότητες των υλικών (µετάλ-

λων, πολύτιµων λίθων, υλικών βιολογικής προέλευ-

σης ή άλλων) και βασικά στοιχεία αναγνώρισής τους

• στην εργαστηριακή κατασκευή κοσµήµατος ή την 

κατασκευή του µοντέλου (αν πρόκειται για κόσµηµα

παραγωγικό) και την παραγωγή κοσµηµάτων από 

αυτό

• στην πιστοποίηση και την κατοχύρωση των σχεδίων 

και των προϊόντων κοσµηµάτων

• στην κοστολόγηση  ειδών αργυροχοΐας - χρυσοχοΐας

• στην ιστορία του κοσµήµατος και του Ντιζάιν

• στη γεµολογία

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τη βασική κατάρτιση µέσω

της διδασκαλίας των κυριότερων τεχνικών κατασκευής 

κοσµηµάτων όπως:

• την κοπή µετάλλου και άλλων υλικών και την

• αποπεράτωση ενός απλού κοσµήµατος. 

• τη δηµιουργία κραµάτων πολυτίµων µετάλλων και 

την συγκόλληση τους. 

• την επεξεργασία πλακών και σύρµατος µετάλλου µε 

σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές.

• χύτευση µετάλλου.

• την τοποθέτηση πολύτιµων λίθων σε κοσµήµατα.

Σπουδές στον τοµέα Κατασκευής/
Σχεδιασµού κοσµηµάτων.

Προσφέρονται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες

διεθνώς.
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια  Ι 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/ριες να είναι σε θέση να εφαρµόζουν, µε τη χρήση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο χειρισµό 

εργαλείων και µηχανηµάτων  (µε την εφαρµογή των κανόνων ασφάλειας εργαστηρίου), τεχνικές κατασκευής 

κοσµηµάτων και διακοσµητικών αντκειµένων, µε σύγχρονα και παραδοσικά υλικά, ώστε να δηµιουργούν 

πρωτότυπα και καλαίσθητα χειροποίητα κοσµήµατα.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των µετάλλων

2. Να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των βιοµηχανικών (µη µεταλλικών ) υλικών

3. Να εκτελούν απλές ασκήσεις χρήσεως βασικών εργαλείων κατασκευής κοσµηµάτων 

4. Να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή  απλών κοσµηµάτων 

5.  Να εφαρµόζουν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στο εργαστήριο κατασκευής κοσµηµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόµενο σπουδών του µαθήµατος «Τεχνολογία και Εργαστήρια Ι» έχει ως γνωστικό αντικείµενο τη θεωρία 

και την πρακτική δηµιουργίας κοσµηµάτων µε πολύτιµα και µη υλικά.

Μέσα από µια πορεία πειραµατισµού µε τη χρήση παραδοσιακών  και µη υλικών, οι µαθητές/ριες είναι σε θέση να 

επιλύουν κατασκευαστικά προβλήµατα εφόσον γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των υλικών αυτών. Σε συνδυαµό 

µε το µάθηµα  «Βασικές αρχές σχεδιασµού κοσµήµατος», το µάθηµα αυτό θα βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες 

να καθιερώσουν την δική τους ταυτότητα ως κατασκευαστές/ριες / σχεδιαστές/ριες.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασµός και Κατασκευή Κοσµήµατος 
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδιασµός Κοσµήµατος Ι

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/ριες να ειναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα σχεδιαστικά υλικά και να τα χρησιµοποιούν ορθά 

στην εκτέλεση σχεδίων και σχεδιοµελετών κοσµηµάτων. 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να κατονοµάζουν τους σηµαντικότερους σχεδιαστές/ριες/ οίκους κοσµηµάτων.

2. Να αναγνωρίζουν διάφορες σχεδιαστικές τάσεις στο κόσµηµα.

3. Να γνωρίζουν τα υλικά σχεδίασης κοσµηµάτων.

4. Να χρησιµοποιούν ορθά τα υλικά σχεδίασης.

5. Να εκτελούν απλές σχεδιαστικές ασκήσεις κοσµηµάτων µε σχεδιαστικά στοιχεία, να κάνουν χρήση των 

βασικών αρχών σχεδίου, φωτοσκίασης χρώµατος.

6. Να κατανοούν τη σηµασία της έρευνας στο σχεδιασµό κοσµήµατος.

7. Να εκτελούν σχεδιοµελέτες κοσµηµάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόµενο σπουδών του µαθήµατος «Σχεδιασµός Κοσµήµατος» έχει ως γνωστικό αντικείµενο τη θεωρία 

και την πρακτική σχεδιασµού κοσµηµάτων µε πολύτιµα και µη υλικά.

Οι µαθητές/ριες θα είναι σε θέση να εφαρµόζουν, µε τη χρήση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασµού, 

σχέδια και σχεδιοµελέτες κοσµηµάτων µε σκοπό να καθιερώσουν την δική τους ταυτότητα ως σχεδιαστές/ριες 

/ κατασκευαστές/ριες.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

• Ανθοκοµία και Αρχιτεκτονική Τοπίου (Γίνονται οι προετοιµασίες και ετοιµάζονται οι υποδοµές για εισαγωγή

• της Ειδικότητας.)

• Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

05
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Ο/η αγρότης/ισσα πρέπει πρώτα απ’ όλα να αγα-

πά τη φύση και να του αρέσει να ασχολείται µε τη γη. 

Επιπλέον, απαιτείται χειρωνακτική δεξιότητα, καλή 

φυσική κατάσταση, σωµατική δύναµη και αντοχή. 

Εξάλλου, ο/η αγρότης/ισσα θα πρέπει να γνωρίζει τη 

λειτουργία των µηχανηµάτων του και των εργαλείων 

του και να είναι σε θέση να κάνει µικρές επιδιορθώσεις. 

Απαραίτητες, επίσης, είναι και οι δεξιότητες πειθούς και 

διαπραγµάτευσης, αφού ο/η αγρότης/ισσα χρειάζεται να 

έρχεται σε επαφή µε ιδιώτες αλλά και µε εµπόρους για 

την πώληση των προϊόντων του. Χρήσιµη, ακόµη, είναι και 

η υπολογιστική-µαθηµατική ικανότητα, αφού χρειάζεται 

να ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδά του, να κοστολογεί τα 

προϊόντα του κ.λπ. 

Γεωργικά και Κτηνοτροφικά προϊόντα είναι τα προϊόντα 

που παράγονται από τους τοµείς της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας τόσο πρωτογενώς όσο και δευτερογενώς 

(µεταποιηµένα).

Η Κύπρος, ως µία γεωργική χώρα µε άριστες κλιµατολο-

γικές συνθήκες, µπορεί να παράγει πολύ καλής ποιότη-

τας γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και να καταστεί 

δυνατός ανταγωνιστής, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και 

στην παγκόσµια αγορά. 

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-

παίδευσης (∆ΜΤΕΕ), αφού έχει µελετήσει τη δυνατότητα 

ανάπτυξης του Κλάδου στη ΜΤΕΕ, τις απαιτήσεις των 

εµπλεκόµενων φορέων, τις ανάγκες της Κυπριακής οικο-

νοµίας και την γενικότερη Ευρωπαϊκή πολιτική προχώρη-

σε στη δηµιουργία της παραπάνω ειδικότητας.

Ο Κλάδος λειτουργεί στις επαρχίες Αµµοχώστου, Λεµεσού 

και Πάφου.

    Τι είναι τα Γεωργικά 
    και Κτηνοτροφικά Προϊόντα;

Γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα είναι όλα τα προϊό-

ντα που παράγονται από τους κλάδους της γεωργίας και 

της κτηνοτροφίας ακατέργαστα ή µετά από επεξεργασία 

ή µεταποίηση.

Οι ασχολούµενοι/ες µε τον Κλάδο εκπαιδεύονται στην 

παραγωγή, την επεξεργασία και την µεταποίηση γεωργι-

κών προϊόντων, όπως ξηροί καρποί, κονσερβοποιηµένα 

φρούτα, λαχανικά, µαρµελάδες, σιουσιούκο, κρασιά, 

κ.ά. και κτηνοτροφικά προϊόντα όπως γαλακτοκοµικά, 

αλλαντικά, κ.ά.

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται σε προϊόντα Προστατευόµενης 

Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (π.χ. χαλούµι, λουκούµι, 

κλ.π.) καθώς αποτελούν ένα δυνατό ανταγωνιστικό όπλο 

στα χέρια των κυπρίων παραγωγών.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας των 
Γεωργικών και Κτηνοτροφικών στην Κύπρο;

Η συγκεκριµένη Ειδικότητα είναι πολύ σηµαντική για την 

Κυπριακή οικονοµία, καθώς η χώρα µας παράγει κάποια 

ιδιαίτερα και µοναδικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊό-
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ντα, τα οποία λόγω των άριστων κλιµατολογικών συνθη-

κών είναι µοναδικής ποιότητας και αξίας.

Η αξιοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων µπορεί να 

αποτελέσει µια καλή προοπτική για επιχειρηµατικές δρα-

στηριότητες στον Κλάδο, βοηθώντας και την εθνική οικο-

νοµία γενικότερα. Το παραπάνω γεγονός ενισχύεται ιδιαί-

τερα και από την ευρωπαϊκή πολιτική καθώς επενδύσεις 

στον τοµέα επιχορηγούνται από σχέδια της Ε.Ε.

Συγκεκριµένα ο/η απόφοιτος/η του Κλάδου µπορεί να 

δραστηριοποιηθεί:

• ως ανεξάρτητος/η επιχειρηµατίας µε δική του/της 

µονάδα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων (λαχα-

νικά, ξηροί καρποί, κονσερβοποίηση, κατεψυγµένα 

φρούτα, λάδι, κ.ά.)

• ως ανεξάρτητος/η επιχειρηµατίας µε δική του/της 

µονάδα µεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων (χα-

λούµι, αυγά, αλλαντικά, κ.ά.)

• σε οινοποιείο

• σε συµβουλευτικές εταιρείες για ένταξη των παραγω-

γών σε συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας (ΗACCP, 

AGROCERT, κ.ά.)

• ως τεχνικός στο Τµήµα Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γε-

ωργικών Ερευνών, κ.ά.

• στην οργάνωση Οµάδων Παραγωγών και Γεωργι-

κών Συνεταιρισµών

• σε εταιρείες κατασκευής και εµπορίας γεωργικών 

µηχανηµάτων, µηχανηµάτων τυποποίησης και συ-

σκευασίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων

• ως βοηθός σε εργαστήρια τεχνολογίας τροφίµων και 

ελέγχου υπολειµµάτων γεωργικών φάρµακων

• σε οποιοδήποτε επάγγελµα µε δραστηριότητες γε-

ωργικής φύσης.

Η Ειδικότητα Παραγωγής Γεωργικών 
και Κτηνοτροφικών Προϊόντων στη ΜΤΕΕ

∆υστυχώς, σήµερα στην Κύπρο, ελάχιστοι ασχολούνται 

µε τον Κλάδο, οι περισσότεροι δε ασκώντας εµπειρικά το 

επάγγελµα, µε αποτέλεσµα τις µικρές δυνατότητες επέ-

κτασης και αξιοποίησης του Κλάδου.

Η λειτουργία της ειδικότητας των Γεωργικών Καλλιεργει-

ών στη ΜΤΕΕ αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους/τις µαθη-

τές/ριες, ώστε µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτή-

των και ικανοτήτων και να ασκήσουν το επάγγελµα στο 

πλαίσιο που επιβάλλει ο ανταγωνισµός σήµερα.

Τέλος, απώτερος στόχος της ειδικότητας είναι να δώσει 

τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευοµένους/ες να συνε-

χίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

και να καταστούν αξιόλογοι/ες επαγγελµατίες στον τοµέα 

τους.

Σπουδές στον Τοµέα των Γεωργικών 
και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Ο/η απόφοιτος/η µε την ολοκλήρωση των σπουδών του /

της στη ΜΤΕΕ µπορεί:

• να ασκήσει το επάγγελµα όπως προαναφέρεται

• να συνεχίσει τις σπουδές του/της για περαιτέρω εξει-

δίκευση στα ΜΙΕΕΚ. Απόφοιτοι/ες του Κλάδου Γεω-

πονίας γίνονται δεκτοί στα ΜΙΕΕΚ µε επιπρόσθετη 

µοριοδότηση.

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου, της Ελλάδας και σε 

άλλες χώρες στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της.
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ΜΑΘΗΜΑ: Λαχανοκοµία 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος της Λαχανοκοµίας είναι η γνωριµία των µαθητών/ριών µε τον κλάδο της γεωργίας, 

εφοδιάζοντάς τους µε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν µια γεωργική επιχείρηση 

στο πλαίσιο της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας και του διεθνούς ανταγωνισµού. Απώτερος σκοπός είναι 

η αύξηση των παραγόµενων προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά, και η χρήση τους ως πρώτη ύλη για ποικίλες γεωργικές-βιοµηχανικές δραστηριότητες µε σεβασµό στο 

περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του µαθήµατος της λαχανοκοµίας είναι οι µαθητές/ριες να διδαχθούν για την αξία των λαχανοκοµικών 

φυτών στη διατροφή του ανθρώπου, να εξοικειωθούν µε το αντικείµενο της φυτικής παραγωγής και να 

αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια λαχανοκοµικών φυτών και την οργάνωση µιας λαχανοκοµικής 

επιχείρησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς ανταγωνισµού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συγκεκριµένα στο µάθηµα θα γνωρίσουν τα λαχανοκοµικά φυτά, την ταξινόµησή τους, τη βοτανική τους 

συγγένεια, τον τρόπο πολλαπλασιασµού και καλλιέργειάς τους, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες και τις µορφές κατανάλωσής τους. Θα έρθουν σε επαφή µε όλο το φάσµα της καλλιέργειας και θα 

διδαχθούν όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες από την σπορά, την µεταφύτευση, τον εµβολιασµό, την λίπανση, 

την φυτοπροστασία, µέχρι και τη συγκοµιδή, τυποποίηση και εµπορία τους, για τα κυριότερα λαχανοκοµικά φυτά 

που καλλιεργούνται στη χώρα µας, 

Τέλος, θα γνωρίσουν νέες καλλιεργητικές τεχνικές, όπως η υδροπονία, οι αειφορικές πρακτικές και αρχές 

ολοκληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής.
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ΜΑΘΗΜΑ: Φυτοπροστασία 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος της Φυτοπροστασίας είναι να αποκτήσουν οι µαθητές/ριες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε 

να µπορούν να αντιληφθούν το µέγεθος των οικονοµικών επιπτώσεων στη µείωση της παραγωγής των φυτών 

από φυτοπαθογόνους οργανισµούς ¨ασθένειες¨  και ζωικούς εχθρούς,  να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα 

αίτια που τις προκαλούν και να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισής για την προστασία των καλλιεργειών.

ΣΤΟΧΟΙ

Το µάθηµα της Φυτοπροστασίας έχει ως στόχο να φέρει τους/τις µαθητές/ριες του Κλάδου Γεωπονίας σε επαφή 

µε τους  κυριότερους φυτοπαθογόνους οργανισµούς ¨ασθένειες¨  και ζωικούς εχθρούς των καλλιεργειών, να 

εξοικειωθούν µε νέες ορολογίες και έννοιες του µαθήµατος, να αναγνωρίζουν τις αιτίες προσβολής των φυτών 

και να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις µεθοδολογιών αντιµετώπισής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αρχικά, στο πλαίσιο του µαθήµατος θα διδαχθούν αιτιολογία και συµπτωµατολογία των φυτοπαθογόνων 

οργανισµών, “ασθένειες” (µύκητες, βακτήρια, φυτοπλάσµατα, ιοί, ιοειδή, φανερόγαµα παράσιτα, µη παρασιτικά 

αίτια), µηχανισµούς παθογένεσης και άµυνας και, τέλος, αναγνώριση των κυριότερων φυτοπαθογόνων 

οργανισµών “ασθενειών”.

Στο δεύτερο µέρος το κύριο αντικείµενο αποτελούν οι ζωικοί εχθροί που προκαλούν ζηµιές στα καλλιεργούµενα 

φυτά (έντοµα, ακάρεα, νηµατώδεις, τρωκτικά, πτηνά, κ.ά.) και περιγράφεται η µορφολογία, ανατοµία, φυσιολογία, 

αναπαραγωγή, ανάπτυξη, βιολογικός κύκλος και συστηµατική ταξινόµησή τους.

Ένα µεγάλο µέρος του µαθήµατος αποτελούν τα ζιζάνια (αναγνώριση, αντιµετώπιση, κ.λπ.) και τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα (σύσταση, δράση, τρόποι εφαρµογής, χρόνος εφαρµογής, κ.λπ). 

Τέλος, οι µαθητές/ριες θα διδαχθούν τρόπους αντιµετώπισης των κυριότερων φυτοπαθογόνων οργανισµών, 

“ασθενειών” και ζωικών εχθρών µε συµβατική, ολοκληρωµένη και βιολογική διαχείριση των καλλιεργειών, 

δίνοντας έµφαση στην τελευταία, καθώς και στις επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον από την αλόγιστη 

χρήση αγροχηµικών.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

• Ιδιαίτεροι Γραµµατείς

06
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Ο/η ξενοδοχοϋπάλληλος οφείλει να είναι κοινωνικός/ή, 
ευχάριστος/η, ευγενικός/η, υποµονετικός/ή, εξυπηρε-
τικός/ή, έντιµος/η, υπεύθυνος/η, ευσυνείδητος/η και 
κυρίως διακριτικός/η. Χρειάζεται να έχει καλή σωµατική 
υγεία και αντοχή. Ακόµη, πρέπει να διακρίνεται από προ-
θυµία και να έχει αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη. 
Για την καθηµερινή του/της επικοινωνία µε τους πε-
λάτες του ξενοδοχείου απαραίτητο είναι να διαθέτει 
ευχέρεια στο λόγο και να τηρεί τους κανόνες καλής 
συµπεριφοράς, όπως επίσης και να γνωρίζει τουλάχι-
στον µια ξένη γλώσσα. Όσοι/ες ξενοδοχουπάλληλοι 
απασχολούνται σε θέσεις γραφείου, χρειάζεται να 
έχουν ικανότητα υπολογισµού, να γνωρίζουν τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη διεκπεραίωση εργασι-
ών γραφείου. Άτοµα µε ενδιαφέροντα και κλήση στα 
οικονοµικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική στα-
διοδροµίας στους τοµείς της τουριστικής βιοµηχανίας 
και των Υπηρεσιών, στα τµήµατα της διοίκησης και της 
οικονοµικής διαχείρισής τους. 

Τι είναι οι Υπάλληλοι Τουριστικών 
Γραφείων και Ξενοδοχείων; 

Η µια από τις δύο ειδικότητες του Κλάδου των Υπηρε-
σιών της Πρακτικής Κατεύθυνσής, που προσφέρονται 
στις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Μέσα από τα προ-
γράµµατα σπουδών, των οποίων η βάση είναι τα οικονο-
µικά µαθήµατα, δίνεται η δυνατότητα στους/στις ενδια-
φεροµένους/ες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
στους τοµείς της διοίκησης και της οικονοµικής διαχείρι-
σης των οικονοµικών οργανισµών που ασχολούνται µε 
την τουριστική βιοµηχανία και τον τοµέα των Υπηρεσιών. 

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων 
και Ξενοδοχείων στην Κύπρο;

Οι τοµείς των Υπηρεσιών και της Τουριστικής Βιοµη-
χανίας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία ανα-
πτυσσόµενους τοµείς και η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ 
για το 2013 ανήλθε περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
που έχουν συµβάλει στη διαµόρφωση του νησιού σε ένα 
σηµαντικό διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο παροχής υπη-
ρεσιών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης
• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηµατικές δραστη-

ριότητες στο σταυροδρόµι της Ευρώπης, της Μέ-
σης Ανατολής και της Αφρικής

• διάθεση εύρους χρηµατοοικονοµικών και επιχει-
ρηµατικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιό-
τητας – νοµικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυ-
τικές και µεσιτικές υπηρεσίες

• ανθρώπινο δυναµικό υψηλού µορφωτικού επιπέ-
δου, προσοντούχου και πολύγλωσσου

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηµατικό περιβάλ-
λον, συνοδευόµενο από απλές διοικητικές διαδι-
κασίες

• χαµηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων 
επιχειρήσεων

• προηγµένο δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών 
και διεθνούς φήµης ναυτιλιακό κέντρο

• αποτελεσµατικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό 
σύστηµα, βασισµένο σε χαµηλούς φορολογικούς 
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συντελεστές (ανάµεσα στους χαµηλότερους στην 
Ευρώπη).

Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας Υπαλλήλων Του-
ριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων µπορεί να απα-
σχοληθεί σε Τουριστικά Γραφεία, σε Ξενοδοχειακές 
µονάδες στα τµήµατα λογιστηρίου, διοίκησης και διεύ-
θυνσης προσωπικού και σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις στα 
τµήµατα λογιστηρίου, διοίκησης και διεύθυνσης προ-
σωπικού στους πιο κάτω τοµείς:
• οργάνωση και εκτέλεση βασικών καθηκόντων σε 

τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές µονάδες
• εκτέλεση βασικών καθηκόντων λογιστηρίου σε 

όλες τις επιχειρήσεις
• χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για διεκπεραίωση 

βασικών εργασιών
• αξιολόγηση και λύση προβληµάτων που αφορούν 

οικονοµικά θέµατα αλλά και θέµατα δηµόσιων 
σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένου και του µάρκε-
τινγκ.

Η ειδικότητα Υπάλληλοι Τουριστικών 
Γραφείων και Ξενοδοχείων στη ΜΤΕΕ

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης (∆ΜΤΕΕ), έχει εντάξει στα προγράµµατα 
σπουδών της τον Κλάδο των Υπηρεσιών από το σχολι-
κό έτος 2001-2002

Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 η ειδικότητα Υπάλ-
ληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων προ-
σφέρεται στην Πρακτική Κατεύθυνση µε την εφαρ-
µογή νέων εκσυγχρονισµένων και αναβαθµισµένων 
αναλυτικών προγραµµάτων

Η ειδικότητα Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξε-
νοδοχείων προσφέρεται σε Τεχνικές Σχολές σε όλες 
τις επαρχίες της Κύπρου.

Σπουδές της ειδικότητας Υπάλληλοι 
Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων;

Ο/η απόφοιτος µπορεί:
• να διεκδικήσει µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα της Ελλάδας σε θέµατα Οικονοµικών και 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας 
και σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου/ειδικότη-
τάς του/της, νοουµένου ότι πληροί τους περιορι-
σµούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και 
Ανώτατη Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Νόµο Περί 
Παγκύπριων Εξετάσεων 

• να γίνει δεκτός/κτή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του 
εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συ-
γκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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Ο/η Ιδιαίτερος/α Γραµµατέας οφείλει να είναι κοινωνι-
κός/ή, ευχάριστος/η, ευγενικός/η, υποµονετικός/η, εξυ-
πηρετικός/η, έντιµος/η, υπεύθυνος/η, ευσυνείδητος/η 
και κυρίως διακριτικός/ή.  Πρέπει να έχει καλή σωµατική 
υγεία και αντοχή. Ακόµη, πρέπει να διακρίνεται από προ-
θυµία και να έχει αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη. 
Για την καθηµερινή του επικοινωνία µε τους πελάτες 
του ξενοδοχείου απαραίτητο είναι να διαθέτει ευχέρεια 
στο λόγο και να τηρεί τους κανόνες καλής συµπερι-
φοράς, όπως επίσης και να γνωρίζει τουλάχιστον µια 
ξένη γλώσσα. Όσοι/ες γραµµατείς ασχολούνται σε 
θέσεις γραφείου, χρειάζεται να έχουν ικανότητα υπο-
λογισµού, να γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή και τη διεκπεραίωση εργασιών γραφείου. Άτοµα 
µε ενδιαφέροντα και κλήση στα οικονοµικά πρέπει να 
εξετάσουν την προοπτική σταδιοδροµίας στους τοµείς 
της τουριστικής βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών στα 
τµήµατα της διοίκησης και της οικονοµικής διαχείρισης 
τους. 

Τι είναι οι Ιδιαίτεροι Γραµµατείς 

Η µια από τις δύο ειδικότητες του Κλάδου των Υπηρε-
σιών της Πρακτικής Κατεύθυνσής, που προσφέρονται 
στις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Μέσα από τα προ-
γράµµατα σπουδών, των οποίων η βάση είναι τα οικονο-
µικά µαθήµατα, δίνεται η δυνατότητα στους/στις ενδια-
φεροµένους/ες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
στους τοµείς της διοίκησης και της οικονοµικής διαχείρι-
σης των οικονοµικών οργανισµών που ασχολούνται µε 
την τουριστική βιοµηχανία και τον τοµέα των Υπηρεσιών. 

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
Ιδιαίτεροι Γραµµατείς

Οι τοµείς των Υπηρεσιών και της Τουριστικής Βιοµη-
χανίας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία ανα-
πτυσσόµενους τοµείς και η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ 
για το 2013 ανήλθε περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
που έχουν συµβάλει στη διαµόρφωση του νησιού σε ένα 
σηµαντικό διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο παροχής υπη-
ρεσιών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης
• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηµατικές δραστη-

ριότητες στο σταυροδρόµι της Ευρώπης, της Μέ-
σης Ανατολής και της Αφρικής

• διάθεση εύρους χρηµατοοικονοµικών και επιχει-
ρηµατικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιό-
τητας – νοµικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυ-
τικές και µεσιτικές υπηρεσίες.

• ανθρώπινο δυναµικό υψηλού µορφωτικού επιπέ-
δου, προσοντούχου και πολύγλωσσου.

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηµατικό περιβάλ-
λον, συνοδευόµενο από απλές διοικητικές διαδι-
κασίες.

• χαµηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων 
επιχειρήσεων.

• προηγµένο δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών 
και  διεθνούς φήµης ναυτιλιακό κέντρο.

• σύγχρονο και απλό φορολογικό σύστηµα, βασισµέ-
νο σε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές (ανά-
µεσα στους χαµηλότερους στην Ευρώπη).

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ιδιαίτεροι Γραµµατείς
ΚΛΑ∆ΟΣ: Υπηρεσιών |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Ιδιαίτεροι Γραµµατείς
ΚΛΑ∆ΟΣ: Υπηρεσιών |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας Ιδιαίτερων Γραµµα-
τών µπορεί να απασχοληθεί σε Τουριστικά Γραφεία, 
σε Ξενοδοχειακές µονάδες στα τµήµατα λογιστηρίου, 
διοίκησης και διεύθυνσης προσωπικού και σε Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στα τµήµατα λογιστηρίου, διοίκησης και 
διεύθυνσης προσωπικού στους πιο κάτω τοµείς:
• οργάνωση και εκτέλεση βασικών καθηκόντων σε 

τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές µονάδες
• εκτέλεση βασικών καθηκόντων λογιστηρίου σε 

όλες τις επιχειρήσεις
• χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για διεκπεραίωση 

βασικών εργασιών
• αξιολόγηση και λύση προβληµάτων που αφορούν 

οικονοµικά θέµατα αλλά και θέµατα δηµόσιων 
σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένου και του µάρκε-
τινγκ.

Η ειδικότητα Υπάλληλοι Τουριστικών 

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης (∆ΜΤΕΕ), έχει εντάξει στα προγράµµατα 
σπουδών της τον κλάδο των Υπηρεσιών από το σχολι-
κό έτος 2001-2002. 

Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 η ειδικότητα Υπάλ-
ληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων προ-
σφέρεται στην Πρακτική Κατεύθυνση µε την εφαρ-
µογή νέων εκσυγχρονισµένων και αναβαθµισµένων 
αναλυτικών προγραµµάτων. 

Η ειδικότητα Ιδιαίτεροι Γραµµατείς προσφέρεται σε Τε-
χνικές Σχολές σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Σπουδές της ειδικότητας 
Ιδιαίτεροι Γραµµατείς

Ο/η απόφοιτος µπορεί:
• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα της Ελλάδας σε θέµατα Οικονοµικών και 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας 
και σε άλλους τοµείς, πέραν του κλάδου/ειδικότη-
τάς του/της, νοουµένου ότι πληροί τους περιορι-
σµούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και 
Ανώτατη Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Νόµο Περί 
Παγκύπριων Εξετάσεων 

• να γίνει δεκτός/κτή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του 
εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συ-
γκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

• Μάγειροι - Τραπεζοκόµοι

• Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων και Μονάδων

07
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Ο τουρισµός αποτελεί για την Κυπριακή οικονοµία, κε-

ντρικό πυλώνα ανάπτυξης µε σηµαντική συνεισφορά 

στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση 

και στις επενδύσεις. Η Τουριστική και Ξενοδοχειακή βι-

οµηχανία σήµερα είναι η σηµαντικότερη πηγή πλούτου 

της Κυπριακής οικονοµίας. Ο τοµέας αυτός προσφέρει 

απασχόληση σε ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Η 

πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η ακτογραµµή και το 

φυσικό περιβάλλον αποτελούν ορισµένα από τα συγκρι-

τικά πλεονεκτήµατα, που καθιστούν τη χώρα έναν από 

τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς .

Η µαγειρική αποτελεί µια ιδιαίτερη τέχνη, που βασίζε-

ται στη φαντασία, την επιδεξιότητα, τις καλές γνώσεις 

σχετικά µε τις τροφές και τους συνδυασµούς τους.

Ο/η τεχνικός µαγειρικής τέχνης χρειάζεται να είναι δρα-

στήριος/α, γρήγορος/η και προσεκτικός/ή. Η πρωτο-

βουλία, η φαντασία και η καλαισθησία, απαιτούνται για 

τη δηµιουργία πρωτότυπων ή παραδοσιακών φαγητών, 

που να διαθέτουν, εκτός από καλή γεύση, και ελκυστική 

παρουσίαση. Χρειάζεται, ακόµα, να έχει αναπτυγµένη την 

αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης και να έχει µεράκι 

για τη δουλειά του/της. Η δεξιοτεχνία στα χέρια και η ευ-

αισθησία σε θέµατα ατοµικής καθαριότητας, προστασίας 

των τροφών και καθαριότητας του χώρου και των σκευ-

ών/εργαλείων που χρησιµοποιούνται, θεωρούνται προσό-

ντα για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος.

Το επάγγελµα του/της τραπεζοκόµου απαιτεί µεγάλη 

υποµονή και ο/η σερβιτόρος/α χρειάζεται να είναι ευγενι-

κός/ή, κοινωνικός, εξυπηρετικός, αξιοπρεπής και διακρι-

τικός/ή. Πρέπει να φροντίζει την ατοµική του καθαριότη-

τα, να δείχνει ευαισθησία σε θέµατα υγιεινής του χώρου, 

να έχει καλή και ευχάριστη εµφάνιση και να αντέχει την 

ορθοστασία. Επιπλέον, χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα 

αντίληψης χώρου, ευχέρεια επικοινωνίας, καθώς και επι-

δεξιότητα και ταχύτητα στις κινήσεις του/της, ενώ οφείλει 

να είναι συνεπής και να έχει αίσθηµα ευθύνης, ώστε να 

προσφέρει στον πελάτη υπηρεσίες επιπέδου. Απαραίτη-

τη για απασχόληση σε τουριστικές περιοχές, θεωρείται η 

γνώση µιας ή/και περισσότερων ξένων γλωσσών.

Τι είναι η ειδικότητα Μάγειροι 
- Τραπεζοκόµοι

Το πρόγραµµα καθιστά τον/την απόφοιτο/η ικανό/ή να 

αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις επαγγελµατικές προκλήσεις 

στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιοµηχανία. Ταυτό-

χρονα, ο/η απόφοιτος/η είναι ικανός/ή να προσφέρει 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στη παρασκευή και παρά-

θεση φαγητού και εξυπηρέτησης πελατών, όπως εφαρ-

µόζεται σήµερα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες 

και γενικότερα σε µονάδες παροχής υπηρεσιών τροφί-

µων και ποτών και άλλες επισιτιστικές µονάδες. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μάγειροι - Τραπεζοκόµοι
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μάγειροι - Τραπεζοκόµοι
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας
Μαγείρων και Τραπεζοκόµων στην Κύπρο; 

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης τους, οι απόφοιτοι/ες 

αποκτούν ολοκληρωµένες γνώσεις οι οποίες τους καθι-

στούν ικανούς/ές να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις βι-

οµηχανίας.

Ο κυριότερος σκοπός του Κλάδου Ξενοδοχειακών και 

Επισιτιστικών Επαγγελµάτων και της ειδικότητας Μάγει-

ροι - Τραπεζοκόµοι είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχεια-

κής και επισιτιστικής βιοµηχανίας µε άρτια καταρτισµένο 

και εξειδικευµένο προσωπικό και η γενικότερη ανάπτυξη 

της ευρύτερης τουριστικής βιοµηχανίας.

Η ειδικότητα Μάγειροι – Τραπεζοκόµοι 
στη Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση

Στην ειδικότητα Μάγειροι – Τραπεζοκόµοι πρακτικές δε-

ξιότητες βασικού επιπέδου Μαγειρικής και Τραπεζοκοµί-

ας, Ζαχαροπλαστικής / Αρτοποιίας και Μπαρ βρίσκονται 

σε αρµονία µε την αντίστοιχη θεωρητική γνώση. 

Σπουδές στη Μαγειρική - Τραπεζοκοµία

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικήσει θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο Τ.Ε.Π.Α.Κ.

• να διεκδικήσει, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για 

περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στον/

κλάδο/στην ειδικότητά του/της, στο πλαίσιο γενικών 

ή ειδικών εξετάσεων

• να διεκδικεί θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε 

άλλους τοµείς πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς 

του/της, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών εξετάσεων, 

µε την προϋπόθεση ότι θα προετοιµαστεί µόνος/η 

του/της στα εξεταζόµενα µαθήµατα, που δεν διδά-

χτηκε στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μαγειρικής

ΣΚΟΠΟΣ

Να εφοδιάσει τους/τις µαθητές/ριες µε τις απαραίτητες εξειδικευµένες γνώσεις που διέπουν την οργάνωση, τη 

στελέχωση, τη διοίκηση και τις βασικές λειτουργίες της κουζίνας. Παράλληλα, οι µαθητές/ριες θα καταστούν 

ικανοί να χρησιµοποιούν και να επεξηγούν την ορολογία της Μαγειρικής. Οι µαθητές/ριες θα είναι σε θέση να 

αντιλαµβάνονται τη σωστή και ασφαλή χρήση του εξοπλισµού. Ακόµα, θα αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες 

για τη σωστή χρήση των µαχαιριών, καθώς και τη χρήση των βασικών παρασκευασµάτων, των ζωµών και των 

σαλτσών. Επιπρόσθετα, οι µαθητές/ριες θα κατανοήσουν τη σηµασία και θα είναι ικανοί να εφαρµόσουν τις 

βασικές αρχές που διέπουν το µαγείρεµα τροφίµων µε διαφορετικές µεθόδους µαγειρέµατος. 

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του µαθήµατος Τεχνολογία και Εργαστήρια Μαγειρικής είναι να παράσχει στους µαθητές/ριες 

δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναµη δηµιουργική δράση, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα όσον αφορά στη γαστρονοµική τέχνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το µάθηµα κινείται στους πιο κάτω άξονες: 

• θεωρητικές γνώσεις, 

• δεξιότητες και ικανότητες, 

• αξίες, στάσεις και συµπεριφορές ως προς τον ρόλο της επισιτιστικής βιοµηχανίας στην επίλυση δεδοµένων 

προβληµάτων. 

Η έρευνα χρησιµοποιείται ως κύριο εργαλείο για την απόκτηση γνώσης, ενώ η ενεργητική και συνεργατική 

µάθηση αποτελούν τις βασικές µεθόδους διεξαγωγής του µαθήµατος. Η γνώση αποκτάται µέσα από βιωµατικές 

συνθήκες, καθώς οι µαθητές/ριες έχουν πάντοτε την ευκαιρία να δουλέψουν οµαδικά και να εφαρµόσουν στην 

πράξη όσα διδάσκονται. Οι µαθητές/ριες καλούνται να συνεργαστούν, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 

αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής τους ικανότητας. Η αυτενέργεια και η δηµιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση 

και η συλλογικότητα καθώς και η ικανότητα αντιµετώπισης και επίλυσης προβληµάτων είναι µερικά ακόµα 

χαρακτηριστικά, τα οποία προάγονται µέσα από το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία του µαθήµατος.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μάγειροι - Τραπεζοκόµοι
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μάγειροι - Τραπεζοκόµοι
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία και Εργαστήρια Τραπεζοκοµίας 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι µαθητές/ριες έχουν την δυνατότητα να εµπλακούν σε µια δηµιουργική και καινοτόµο διαδικασία, µέσω της 

οποίας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για προετοιµασία του χώρου εστίασης, για 

σερβίρισµα τόσο εδεσµάτων όσο και ποτών. 

Το µάθηµα παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν οι µαθητές/ριες τις  απαραίτητες ικανότητες  και δεξιότητες  

για µία δηµιουργική δράση, σύµφωνα µε τις απαραίτητες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του χώρου της 

εστίασης.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι µαθητές/ριες πρέπει να κατανοούν και να επεξηγούν τις βασικές αρχές που διέπουν την παρασκευή και 

παράθεση φαγητών και ποτών. Επιπλέον, πρέπει να επεξηγούν τους όρους της µαγειρικής και εστιατορικής 

τέχνης και να αποκτούν βασικές γνώσεις στην ετοιµασία και παράθεση µενού για κοκτέιλ και µπουφέ.

Ακόµα, αποκτούν βασικές γνώσεις σύνθεσης διαφόρων µενού και αναπτύσσουν τις στάσεις που προάγουν την 

επαγγελµατική αγωγή. Τέλος, καθίστανται ικανοί να διακρίνουν τα στοιχεία που συµβάλλουν στην οργάνωση του 

εστιατορίου για παράθεση και να επεξηγούν τα στοιχεία που συνθέτουν την παράθεση φαγητών και ποτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η συνεργατική µάθηση και έρευνα χρησιµοποιούνται ως κύρια εργαλεία για την απόκτηση γνώσης κατά 

τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Οι µαθητές/ριες έχουν πάντοτε την ευκαιρία να δουλέψουν οµαδικά και να 

εφαρµόσουν στην πράξη αυτά που διδάσκονται, ώστε η γνώση να αποκτάται µέσα από βιωµατικές συνθήκες.

Οι µαθητές/τριες καλούνται να συνεργαστούν µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της αναλυτικής, συνθετικής 

και κριτικής τους ικανότητας. Η αυτενέργεια και η δηµιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση και η συλλογικότητα 

καθώς και η ικανότητα αντιµετώπισης και επίλυσης προβληµάτων είναι µερικά ακόµα χαρακτηριστικά, τα οποία 

προάγονται µέσα από το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία του µαθήµατος. 
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Ο τουρισµός αποτελεί για την Κυπριακή οικονοµία, κεντρικό 

πυλώνα ανάπτυξης µε σηµαντική συνεισφορά στο Ακαθάρι-

στο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και τις επενδύσεις. 

Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η ακτογραµµή και το 

φυσικό περιβάλλον αποτελούν ορισµένα από τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα, που καθιστούν τη χώρα από τους σηµαντι-

κότερους τουριστικούς προορισµούς .

Η Τουριστική και Ξενοδοχειακή βιοµηχανία σήµερα είναι 

η σηµαντικότερη πηγή πλούτου της Κυπριακής οικονοµί-

ας. Ο τοµέας αυτός προσφέρει απασχόληση σε ένα µε-

γάλο ποσοστό του πληθυσµού. 

Τι είναι η εισικότητα Υποδοχή και ∆ιαχείριση 
Ορόφων και Μονάδων 

Το πρόγραµµα αρχίζει µε γενική προετοιµασία σε ξενοδο-

χειακά και τουριστικά θέµατα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

φοίτησης, το πρόγραµµα επιτρέπει την εξειδίκευση στους 

τοµείς της Υποδοχής, της ∆ιαµονής και της Οροφοκοµί-

ας, τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική κατάρτιση.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
της Υποδοχής και ∆ιαχείρισης Ορόφων 
και Μονάδων στην Κύπρο; 

Ο κυριότερος σκοπός του κλάδου Ξενοδοχειακών και 

Επισιτιστικών Επαγγελµάτων και της ειδικότητας της Υπο-

δοχής και ∆ιαχείρισης Ορόφων και Μονάδων είναι η τρο-

φοδότηση της ξενοδοχειακής και της ευρύτερης τουριστι-

κής βιοµηχανίας µε άρτια καταρτισµένο και εξειδικευµένο 

προσωπικό και η γενικότερη ανάπτυξη της.

Οι τοµείς απασχόλησης του/της αποφοίτου/της της ειδι-

κότητας Υποδοχής και ∆ιαχείρισης Οροφών µπορούν να 

είναι το Τµήµα Υποδοχής και το Τµήµα Οροφοκοµίας σε 

Ξενοδοχεία, Θέρετρα και Κέντρα Ευεξίας (Σπα), Κρου-

αζιερόπλοια/Αερογραµµές, Νοσοκοµεία/Κλινικές και 

Γηροκοµεία. 

Ο κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών 
Επαγγελµάτων στη ΜΤΕΕ

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης τους, οι απόφοιτοι/

ες αποκτούν ολοκληρωµένες γνώσεις οι οποίες τους/τις 

καθιστούν ικανούς/ές να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις 

βιοµηχανίας.

Σπουδές στην Υποδοχή και ∆ιαχείριση 
Ορόφων και Μονάδων

Ο/η απόφοιτος µπορεί:

• να διεκδικεί θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο Τ.Ε.Π.Α.Κ

• να διεκδικεί, µε προοπτικές επιτυχίας, θέση για πε-

ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στον/

Κλάδο/στην ειδικότητά του/της, στο πλαίσιο γενικών 

ή ειδικών εξετάσεων

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων και Μονάδων
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων και Μονάδων
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελµάτων |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

• να διεκδικεί θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλ-

λους τοµείς πέραν του Κλάδου/της Ειδικότητάς του/

της, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών εξετάσεων, µε την 

προϋπόθεση ότι θα προετοιµαστεί µόνος/η του/της 

στα εξεταζόµενα µαθήµατα, τα οποία δεν διδάχτηκε 

στον/στην κλάδο/ ειδικότητά του/της

• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώ-

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Κύπρου ή του εξω-

τερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκρι-

µένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
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  ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

• Κοµµωτική
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Νέοι/ες µε φαντασία, δηµιουργικές ικανότητες και 
γενικότερα µε ενδιαφέρον στο χώρο της µόδας, µπο-
ρούν να εξετάσουν την προοπτική για σταδιοδροµία 
στο χώρο της κοµµωτικής τέχνης.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στον τοµέα 
αυτό θα έχουν τη δυνατότητα εργοδότησης ως επαγ-
γελµατίες κοµµωτές/ριε. Ο Κλάδος λειτούργησε για 
πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2007 – 2008 στη 
Λευκωσία και τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 επεκτά-
θηκε σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Ο Κλάδος πα-
ρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση και ικανοποιητική απορρό-
φηση στην αγορά εργασίας.

Τι είναι η ειδικότητα της κοµµωτικής

Η εξωτερική εµφάνιση του ανθρώπου, ειδικότερα η 
εµφάνιση των µαλλιών, αποτελούν σηµαντικό στοι-
χείο για την κοινωνική και ατοµική του ταυτότητα, 
καθώς τα µαλλιά αποτελούν βασικό στοιχείο οµορ-
φιάς.

Η εµφάνιση του κεφαλιού είχε και έχει ιδιαίτερη σηµα-
σία λόγω της οπτικής θέσης του στο ανθρώπινο σώµα.
Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ανε-
ξαρτήτως φύλου και ηλικίας, που να µην χρειάζεται τις 
υπηρεσίες του/της κοµµωτή/ριας σε τοµείς που αφο-
ρούν στην φροντίδα, στην περιποίηση και στον καλλω-
πισµό του τριχωτού της κεφαλής.

Η κοµµωτική εξελίχθηκε σε τέχνη και ως επαγγελµα-
τικός κλάδος (θεωρία και πράξη) χαρακτηρίζεται από 
υψηλής στάθµης αισθητική, δηµιουργικότητα και καλ-
λιτεχνική έκφραση.

Ο/η κοµµωτής/ρια εστιάζεται στη δηµιουργία καλλιτε-

χνικών χτενισµάτων, γνωρίζει τα στοιχεία που απαρ-
τίζουν το προφίλ του/της πελάτη/ισσας και προτείνει 
ιδέες για την επιτυχία του χτενίσµατος, εφαρµόζει πολ-
λαπλές και εξειδικευµένες κοµµώσεις (κουρέµατα), 
δίνει λύσεις και θεραπείες για προβλήµατα µαλλιών, 
κατανοεί και αποδίδει τις επιθυµητές αποχρώσεις µαλ-
λιών (βαφές) και δηµιουργεί τεχνητό µόνιµο χηµικό κυ-
µατισµό (περµανάντ) και χηµικό ίσιωµα.

Εφαρµόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιει-
νής, γνωρίζει τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των 
µηχανηµάτων (εξοπλισµού) του κοµµωτηρίου, καθώς 
και την τεχνολογία και σωστή χρήση των υλικών κοµµω-
τικής. Κατέχει βασικές γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης 
και διαχείρισης κοµµωτηρίου και σωστή επαγγελµατική 
συµπεριφορά και αντιµετώπιση του/της πελάτη/ισσας.

Ποια είναι η σηµασία της ειδικότητας 
της Κοµµωτικής στην Κύπρο;

Ο χώρος της κοµµωτικής δίνει έντονα το παρόν του 
στις µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις και συµβάλλει 
θετικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας του τόπου. Πρό-
κειται για έναν Κλάδο που στηρίζει την ευρύτερη έννοια 
της µόδας, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις και δεδοµένα 
που διαµορφώνονται στον τόπο µας.

Η κοµµωτική µπορεί να συνδυαστεί αποτελεσµατικά 
µε τη δραστηριότητα οίκων µόδας, ινστιτούτων αισθη-
τικής, καθώς και µε το χώρο του θεάµατος και της δι-
αφήµισης.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Κοµµωτική
ΚΛΑ∆ΟΣ: Αισθητικής - Κοµµωτικής |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Κοµµωτική
ΚΛΑ∆ΟΣ: Αισθητικής - Κοµµωτικής |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο ρόλος του/της κοµµωτή/ριας αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών στον 
κλάδο κοµµωτικής οι τοµείς απασχόλησης των απο-
φοίτων είναι πολλοί:
• ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους

κοµµωτήριο
• ως υπάλληλοι ή υπεύθυνοι σε µεγάλα οργανωµέ-

να κοµµωτήρια
• ως επαγγελµατίες κοµµωτές/τριες στο θέατρο, τη-

λεόραση, κινηµατογράφο
• στο χώρο προώθησης µόδας, όπως πασαρέλα, 

φωτογραφίσεις
• ως τεχνικοί ή σύµβουλοι σε εταιρείες εισαγω-

γής και σε εµπόρους εξοπλισµού και ειδών 
κοµµωτικής

• ως τεχνικοί ή σύµβουλοι σε βιοµηχανίες παρα-
γωγής και προώθησης εξοπλισµού και ειδών 
κοµµωτικής

Η Ειδικότητα της κοµµωτικής στη ΜΤΕΕ

Σκοπός της ειδικότητας κοµµωτικής πρακτικής κατεύ-
θυνσης είναι η ανάδειξη ταλαντούχων µαθητών και 
µαθητριών, οι οποίοι/ες µέσα από το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να έχουν καλύτερες 
και πιο άµεσες προοπτικές εργοδότησης.

Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέ-
µατα σχεδιασµού, τεχνολογίας υλικών κοµµωτικής, 
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας κοµµωτικής, καθώς και 
στην πρακτική εξάσκηση τόσο στα σύγχρονα εξοπλι-
σµένα εργαστήρια όσο και σε εξάσκηση σε πραγµατι-
κές συνθήκες κοµµωτηρίου, θα προσφέρουν στους/
στις απόφοιτους/ες ολοκληρωµένες πρακτικές και τε-
χνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα που σχετίζεται µε το 
επάγγελµα του/της κοµµωτή/ριας.

Σπουδές στον τοµέα της κοµµωτικής

Η συγκεκριµένη ειδικότητα προσφέρεται µόνο στην 
πρακτική κατεύθυνση και θεωρείται ότι παρέχει ικα-
νοποιητικά εφόδια για διεκδίκηση θέσης στην αγορά 
εργασίας.

Οι απόφοιτοι/ες µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
της Κύπρου και του Εξωτερικού.

Οι απόφοιτοι του Κλάδου µπορούν να συνδυάσουν τις 
σπουδές τους, διευρύνοντας τις γνώσεις τους σε συ-
ναφείς κλάδους όπως η αισθητική. 
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Κοµµωτικής 1 

ΣΚΟΠΟΣ

Να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται:

• µε την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας

• µε την προσωπολογία, για τη δηµιουργία επιθυµητών κοµµώσεων

• µε τη δοµή της τρίχας και του δέρµατος, καθώς και  τις παθήσεις των µαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής

• µε τη διαµόρφωση του χώρου υποδοχής και την ορθή τήρηση των καθηκόντων του υπεύθυνου υποδοχής.

ΣΤΟΧΟΙ

• Να εφαρµόζουν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

• Να ονοµάζουν και να περιγράφουν τα σχήµατα προσώπου, σχήµατα κεφαλής, χαρακτηριστικά προσώπου 

και σώµατος καθώς και να επιλέγουν και προσαρµόζουν κοµµώσεις για ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση των 

θετικών ή αρνητικών χαρακτηριστικών.

• Να ονοµάζουν και να σχεδιάζουν τη δοµή του δέρµατος, της τρίχας και των προσαρτηµάτων της και να 

εξηγούν την σηµασία τους. Επιπρόσθετα, να εντοπίζουν, να ταξινοµούν και να εκτιµούν τις ασθένειες και 

παθήσεις των µαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής, ώστε να προτείνουν σωστή αγωγή.

• Να δηµιουργούν και να σχεδιάζουν τον ιδανικό χώρο υποδοχής, καθώς και τα µέρη που τον αποτελούν. 

Επιπρόσθετα να απαριθµούν και να εφαρµόζουν τα καθήκοντα του υπεύθυνου υποδοχής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο µάθηµα διδάσκονται:

• Γνώσεις και εφαρµογή κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

• Εργασιακό περιβάλλον (οµαδικότητα, εµπιστοσύνη, συνεργασία, στρες)

• Γνώσεις, εφαρµογή και σχεδιασµός Προσωπολογίας

• Γνώσεις που αφορούν στη δοµή και τη λειτουργία του δέρµατος (Επιδερµίδα – Χόριο – Υποδόριος ιστός.)

• Γνώσεις που αφορούν στη δοµή, την σύσταση, τη  λειτουργία και τα στάδια ανάπτυξης της τρίχας.

• Γνώσεις και αναγνώριση των χαρακτηριστικών, των αιτιών, της αντιµετώπισης και των µέτρων πρόληψης των 
παθήσεων των τριχών.

• Γνώσεις και αναγνώριση των χαρακτηριστικών, των αιτιών, της αντιµετώπισης και των µέτρων πρόληψης των 
παθήσεων και ασθενειών  του τριχωτού της κεφαλής.

• ∆ιαρρύθµιση, σχεδίαση και σπουδαιότητα του χώρου υποδοχής και ανάλυση των καθηκόντων του υπεύθυνου 
υποδοχής.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Κοµµωτική
ΚΛΑ∆ΟΣ: Αισθητικής - Κοµµωτικής |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Κοµµωτική
ΚΛΑ∆ΟΣ: Αισθητικής - Κοµµωτικής |  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο κοµµωτικής 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις µαθητές/ριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες:

• γνώσεις ώστε να µπορούν να φέρουν εις πέρας σωστά και µε ασφάλεια υπηρεσίες όπως βάψιµο µαλλιών 

ανταύγειες, περµανάντ και κούρεµα µαλλιών .

• δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν  στην εξοικείωση, ώστε να µπορούν να εφαρµόζουν  µε ευκολία και στον 

απαιτούµενο χρόνο τις υπηρεσίες .

• τεχνικές, οι οποίες θα τους/τις βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις τάσεις και απαιτήσεις της µόδας όταν θα 

εργαστούν στην κοµµωτική βιοµηχανία .

ΣΤΟΧΟΙ

• Να µπορούν να εφαρµόζουν µε ασφάλεια χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά µόνιµη αλλαγή 

φόρµας µαλλιών περµανάντ εφαρµόζοντας τις τεχνικές (κλασικό, κτιστό, σπιράλ).

• Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τόσο τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό όσο και τον προστατευτικό 

εξοπλισµό, για τον/την πελάτη/ισσα που απαιτεί κάθε προσφερόµενη υπηρεσία στο κοµµωτήριο . 

• Να µπορούν να εφαρµόσουν βαφή σε πελάτισσα που βάφει τα µαλλιά του/της πρώτη φορά (µέση άκρια , 

ρίζα )και  σε πελάτη/ισσα που επαναλαµβάνει την ίδια βαφή (ρίζα).

• Να προσδιορίζουν τις σωστές πληροφορίες για την δηµιουργία κάρτα πελάτη/ισσας για περµανάντ, 

ανταύγειες βαφή και κούρεµα µαλλιών.

• Να µπορούν να εφαρµόσουν µε ασφάλεια ανταύγειες µε αλουµινόχαρτο και καπελάκι.

• Να κατανοούν και να εκτελούν µε ασφάλεια κουρέµατα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο µάθηµα αυτό διδάσκονται:

• τη  σωστή προετοιµασία του/της πελάτη/ισσας για περµανάντ, τα εργαλεία, τον εξοπλισµό, τα υλικά και την 

χρήση τους, την εφαρµογή τεχνικών τυλίγµατος

• τη  σωστή προετοιµασία του/της πελάτη/ισσας και κοµµωτή/ριας για βαφή, τοποθέτηση βαφής σε µαλλιά που 

βάφονται πρώτη φορά και σε µαλλιά που εφαρµόζεται η ίδια βαφή όπως και την προηγούµενη φορά (ρίζα)

• την κάρτα πελάτη/ισσας για περµανάντ, βαφή, ανταύγειες και κούρεµα

• τον εξοπλισµό, τα εργαλεία και τα υλικά για ανταύγειες και την εφαρµογή τους στα µαλλιά

• τα κουρέµατα και η χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ/

ΠΟΛΙΤ.  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΗΣ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Θρησκευτικά 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6* 4* 5* 6* 4* 5* 6* 4* 5* 6*

Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 2 1 2 1 2 1 2 1

Φυσική Αγωγή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Μουσική 1 1 1 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

Χηµεία 1 1 1 1

Βιολογία 4* 4*

Φυσική 3* 5* 5* 3* 2* 2* 3 2 2

Αγγλικά 2 2 2 2 2 2 2* 4* 4* 2* 4* 4*

*Γαλλικά ή Γερµανικά ή Ρωσικά 2 2 2

Λογιστική/Οικονοµικά 2 2 2

Επιλεγόµενα (Εµβάθυνσης, 
Ενίσχυσης, Εµπλουτισµού, 
Εξειδίκευσης)

4 4 3 3 5 5 4 4

Τεχνολογία και Εργαστήρια 
Κλάδου και Ειδικότητας**

14 12 12 14 12 12 14 12 12 13 11 11

Εφαρµογές Η.Υ. 2 2 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

*   Εξεταζόµενα µαθήµατα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
** Εξεταζόµενα Τεχνολογικά µαθήµατα Ειδικότητας (Ι &ΙΙ) Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραµµα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΤΕΕ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ

ΜΑΓΕΙΡΟΙ-
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Α΄
ΤΑΞΗ

Β΄
ΤΑΞΗ

Γ΄
ΤΑΞΗ

Θρησκευτικά 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6* 4* 5* 6* 4* 5* 6* 4* 5* 6* 4* 5* 6*

Ιστορία και Αγωγή του 
Πολίτη

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Φυσική Αγωγή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Μουσική 1 1 1 1 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*

Χηµεία 1 1 1 1 1

Φυσική 2* 2* 2* 2 2 2 2 2 2

Αγγλικά 2 2 2 2* 4* 4* 3* 4* 4* 2* 2* 2* 2* 2* 2*

Γαλλικά 2 2 2 2

*Γερµανικά ή Ρωσικά 3 3 3

*Γαλλικά ή Γερµανικά ή 
Ρωσικά

2 2 2

Επιλεγόµενα 
(Εµβάθυνσης, 
Ενίσχυσης, 
Εµπλουτισµού, 
Εξειδίκευσης)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Τεχνολογία και 
Εργαστήρια Κλάδου 
και Ειδικότητας**

17 17 17 17 15 15 13 12 12 17 17 17 15 17 17

Εφαρµογές Η.Υ. 2 2 2 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

*   Εξεταζόµενα µαθήµατα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
** Εξεταζόµενα Τεχνολογικά µαθήµατα Ειδικότητας (Ι &ΙΙ) Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραµµα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΤΕΕ
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