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Ανάπτυξη της Τεχνικής
και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Έργο υλοποιείται από τη ΔΜΤΕΕΚ με όραμα την
εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου
και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να
ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες
της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως
προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο
τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό 
περιβάλλον.



Σύστημα Τεχνικής
και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΣΤΕΕΚ)

Κατά κύριο λόγο, οι συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις υλοποιούνται οριζόντια μέσω των 5 
Προγραμμάτων, με τις συνέργειες αυτές να επιφέρουν 

εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και γενικά μια πιο 
αποτελεσματική και συμφέρουσα υλοποίηση.



Η υλοποίηση του Έργου επικεντρώνεται στους πιο κάτω τομείς, που παρέχονται παράλληλα
και είναι αλληλένδετοι:

• Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και νέων κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

• Ανάπτυξη του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών.
• Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, σπουδαστών/σπουδαστριών και εκπαιδευομένων σε θέματα 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης.
• Συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και 

επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στις νέες βιομηχανικές μεθόδους και διαδικασίες.

Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ)



• Διοργάνωση συνεταιριστικών προγραμμάτων για ορισμένες ειδικότητες της ΜΤΕΕ, του ΣΜΕΕΚ και των 
ΜΙΕΕΚ.

• Πρακτική εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών των ΜΙΕΕΚ, καθώς και 
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τα άτομα του ΣΜΕΕΚ, για ειδικότητες/ειδικεύσεις οι οποίες απαιτούν 
δαπανηρό εξοπλισμό.

• Πρακτική εξάσκηση των τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών ΜΤΕΕ και κατάρτιση των μαθητευόμενων 
του ΣΜΕΕΚ στη βιομηχανία, έτσι ώστε να γίνεται εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων 
που παρέχονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες από το σχολείο.

Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ)



Εφαρμόζοντας την πιο πάνω μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, αναμένονται τα ακόλουθα 
αποτελέσματα/παραδοτέα:
• Διατήρηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στα βασικά Προγράμματα που προσφέρει η ΔΜΤΕΕΚ.
• Αύξηση του αριθμού των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που ολοκληρώνουν τη μεταδευτεροβάθμια

εκπαίδευση.
• Διατήρηση του ποσοστού εργοδότησης των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ σε πολύ ψηλό επίπεδο.
• Περισσότερη συμμετοχή σε Προγράμματα μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών.
• Εκστρατεία Διαφώτισης για το ΣΤΕΕΚ.
• Αναλυτικά Προγράμματα ΜΤΕΕ, ΣΜΕΕΚ και ΜΙΕΕΚ.
• Εκσυγχρονισμός εργαστηρίων/αιθουσών.

Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΕΚ



ΕΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΙΕΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη θεωρητική και την πρακτική. 
Και οι δύο κατευθύνσεις στοχεύουν, μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος 
γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής εξάσκησης, στην 
προετοιμασία των παιδιών, έτσι ώστε να είναι ικανά μετά την αποφοίτησή τους να:

• Εργοδοτηθούν στη βιομηχανία με πολύ καλούς όρους εργοδότησης
• Συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το απολυτήριο της ΜΤΕΕ είναι ισότιμο και ισάξιο με το απολυτήριο Λυκείου και αντίστοιχο με το 
επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF/EQF).

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
/δευτεροβάθμια εκπαίδευση



ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
/δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Μηχανολογία
• Ηλεκτρολογία και 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
• Αρχιτεκτονική και Πολιτική 

Μηχανική
• Εφαρμοσμένες Τέχνες
• Βιομηχανικός Σχεδιασμός 

και Ανάπτυξη Προϊόντων

• Γεωπονία
• Ξενοδοχειακά
• Ναυτιλιακά Επαγγέλματα
• Υπηρεσίες
• Αισθητική - Κομμωτική
• Αμπελουργία-Οινοποιία





Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 14 μέχρι 18 ετών. 
Στόχος
Η προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης σε εφήβους/έφηβες, οι οποίοι/οποίες εγκαταλείπουν 
το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν ανάγκη να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες ή 
επαγγελματικές δεξιότητες, λαμβάνοντας τα κατάλληλα εφόδια, είτε για περαιτέρω φοίτηση σε 
επιλογές που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
/εναλλακτικές σχολές μάθησης



Ειδικοί Στόχοι:
Οι ειδικοί στόχοι/κύριες στρατηγικές στοχεύσεις του ΣΜΕΕΚ είναι:
• Η προσφορά, σε άτομα που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς βασικές 

μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, εναλλακτικών τρόπων μάθησης, ώστε 
αυτά να καθίστανται ικανά για περαιτέρω μάθηση ή/και απασχόληση, με βάση τις εκάστοτε 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

• Η διασφάλιση της κινητικότητας των νέων μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, μαθητείας και 
απασχόλησης χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς.

• Η βελτίωση της προσφοράς εργασίας νέων ανθρώπων με επαρκή και πιστοποιημένα 
επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
/εναλλακτικές σχολές μάθησης



ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
/σχολές δεύτερης ευκαιρίας

• Απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω, κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου

• Δωρεάν τριετής φοίτηση

• Απογευματινή φοίτηση (17:30 - 21:00)

• 4 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Πέμπτη)

• Σε όλες τις πόλεις

• Βασικά μαθήματα γενικής παιδείας + εργαστηριακά/τεχνολογικά μαθήματα

• Σχολείο + Πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία

• Απόκτηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.



ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Μηχανολογία
• Ηλεκτρολογία
• Δομικά Έργα και Κατασκευές
• Εφαρμοσμένες Τέχνες
• Ξενοδοχειακά
• … Δύναται να δημιουργηθεί τμήμα οποιασδήποτε ειδικότητας προσφέρεται στην 

πρωινή φοίτηση, δεδομένου ότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων.

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
/σχολές δεύτερης ευκαιρίας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Απευθύνονται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου

Σκοπό έχουν:
• Στην περίπτωση που οι πολίτες δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, 

Λύκειο ή Τεχνική Σχολή, να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες που θα συμβάλουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

• Την παροχή κοινωνικής προσφοράς και ευκαιριών «Δια Βίου Μάθησης» σε άτομα που 
τους ενδιαφέρει η συνεχής επιμόρφωση για εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

• Απογευματινή φοίτηση (17:30 - 21:00)
• Μονοετή Προγράμματα (1 ημέρα την εβδομάδα)
• Τριετή Προγράμματα (2 ημέρες την εβδομάδα)
• Σε όλες τις πόλεις
• Εργαστηριακά/Τεχνολογικά μαθήματα
• Απολυτήριο Βραδινών Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ:
• Μηχανική Αυτοκινήτων
• Υδραυλικές, θερμικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ξενοδοχείων
• Μαγειρική – Τραπεζοκομία
• Οικοδομική - (Δομικά έργα)
• Ξυλουργική – Επιπλοποιία
• Αργυροχοΐα – Χρυσοχοΐα
• Και άλλα…



Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ

Σε ποιους απευθύνονται

• Πολίτες που θέλουν να φοιτήσουν σε Προγράμματα Ανώτερης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δωρεάν

• Πολίτες που επιθυμούν να εξειδικευτούν και πιστοποιηθούν στον τομέα της
απασχόλησής τους 

• Απόφοιτους Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή και Ανώτερης Εκπαίδευσης
• Άτομα άνω των 18 ετών



Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ
• Yψηλής ποιότητας προγράμματα
• Κλάδοι βασισμένοι σε αναπτυσσόμενους τομείς
• Κλάδοι βάσει της ζήτησης στην αγορά εργασίας
• Απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
• Δωρεάν διετής φοίτηση
• Απογευματινή φοίτηση (17:30 - 21:00)
• 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Πέμπτη)
• Σε όλες τις πόλεις
• Μερική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
• Φοίτηση + Πρακτική εξάσκηση στην αγορά εργασίας
• Απόκτηση Διπλώματος Ανώτερης Εκπαίδευσης πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο 

από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ.



Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο)

• Μαγειρικές Τέχνες (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο)

• Τέχνες Εστίασης (Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο)

• Γαλακτοκομία – Τυροκομία (Λευκωσία)

• Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο)

• Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί (Λευκωσία)

• Τεχνικός Βιομηχανίας (Λευκωσία)

• Μηχανική Αυτοκινήτων (Λευκωσία)

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές (Λεμεσό)

• Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες (Λεμεσό, Πάφο)

• Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία (Λάρνακα)

• Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο)



Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ
Διασύνδεση με τη Βιομηχανία και την Αγορά Εργασίας
• Στο Συμβούλιο των ΜΙΕΕΚ συμμετέχουν εκπρόσωποι Υπουργείων και άλλων

φορέων άμεσα συνυφασμένων με τη βιομηχανία, όπως η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο 
Οικονομικών, Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, όπως επίσης και εκπρόσωποι
από την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Συμβούλιο αποφασίζει για το ποια προγράμματα θα 
λειτουργήσουν με βάση τις ελλείψεις που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε 
κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

• Στενή συνεργασία με επαγγελματικούς συνδέσμους και άλλους φορείς της βιομηχανίας
Αυτή η συνεργασία συμβάλλει στην καταπολέμηση του προβλήματος της αναντιστοιχίας
δεξιοτήτων και της ανεργίας των νέων που παρατηρείται στην αγορά εργασίας της Κύπρου.





Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης,
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας


