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Ο κλάδος των Εφαρμοσμένων Τεχνών περιλαμβάνει τις ειδικότητες «Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών», 
«Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα», «Σχεδιασμός και ∆ιακόσμηση Εσωτερικού Χώρου», «Σχεδιασμός Ενδυμάτων» και 
«Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος». 
 
Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ)  είναι  η συνειδητή 
επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας για συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τη σημασία της καλλιτεχνικής έρευνας, παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική 
τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις Εφαρμοσμένες Τέχνες. Μέσα από τα εργαστηριακά 
μαθήματα της ειδικότητας, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών και της ικανότητάς τους 
να ερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν δημιουργικά αποτελέσματα. 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
Το γνωστικό αντικείμενο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, σύγχρονα, τεχνολογικά αντικείμενα και η 
συγκεκριμένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου, ξυλοκατασκευών 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 συστημάτων και κατασκευών με σύγχρονα υλικά η ειδικότητα 
αναδιοργανώνεται και εκσυγχρονίζεται καθημερινά. 
Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους, σύγχρονους Σχεδιαστές, Κατασκευαστές και Τεχνολόγους Ξύλου & Επίπλου υψηλής 
ποιοτικής στάθμης. 
Τα μαθήματα της ειδικότητας  προσφέρουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της 
τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου. Ως εκ τούτου, η ειδικότητα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής της γνώσης. 
 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας 
• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού 
• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού 
• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας 
• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου 

 
 
 
 
 
 
 



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ 
Π Π Π 

Θρησκευτικά 1 1 1 

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6* 

Ιστορία 2 1 - 
Φυσική Αγωγή 1 1 1 
Μουσική 1   
Μαθηματικά 2* 2* 2* 
Χημεία 1   
Φυσική 2 2 2 
Αγγλικά 2* 2* 2* 

* Εξεταζόµενα µαθήµατα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 

Τα Επιλεγόµενα µαθήµατα µπορούν να επιλεγούν είτε ως µονόωρα είτε ως δίωρα είτε ως τρίωρα είτε ως τετράωρα ως εξής: 
- Εµβάθυνσης 
- Ενίσχυσης 
- Εµπλουτισµού 
- Εξειδίκευσης 
 

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε, οι περίοδοι προστίθενται, και 
αποτελούν ένα ενιαίο µάθηµα. 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ 

Π Π Π 

Κοινά μαθήματα 
Κλάδου 

Εφαρμοσμένων 
Τεχνών 

Σχέδιο Εφαρμοσμένων Τεχνών 2   
Αρχές Σύνθεσης 2   
Ψηφιακός Σχεδιασμός 2   
Ιστορία του Ντιζάιν  2 2 
Βιομηχανική Σχεδίαση Εφαρμοσμένων Τεχνών  2  

Μαθήματα 
Ειδικότητας 

 

Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου  Ι 4*   
Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων Ι 2*   
Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου  Ι 5   
Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου  ΙΙ  4*  
Βιομηχανικό Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων  2*  
Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου  ΙΙ  5  
Ψηφιακός Σχεδιασμός Επίπλου και Αντικειμένων 
Ι 

 2  

Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου  ΙΙΙ   4*# 
Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων ΙΙ   4* 
Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου  ΙΙΙ   5 
Ψηφιακός Σχεδιασμός Επίπλου και Αντικειμένων 
ΙΙ 

  2 

 Εφαρμογές Η.Υ. 2   
           Επιλεγόμενα  4 4 

* Εξεταζόµενα Τεχνολογικά µαθήµατα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 



 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 
Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών, για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθίσει 
στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα της Ειδικότητας. 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε: 
 

§ Κρατικά ή ημικρατικά τμήματα που κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές. 
§ Επιχειρήσεις που πωλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με την 

ξυλουργική βιομηχανία. 
§ Επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οργανισμούς που ασχολούνται με τη μεταποίηση του ξύλου σε τομείς: 

Ø Χειρισμού ξυλουργικών μηχανημάτων, εργαλειομηχανών με ηλεκτρονικό (αριθμικό) προγραμματισμό 
εργασίας (εργαλειομηχανές CNC).  

Ø Συναρμολόγησης επίπλων. 
Ø Κατασκευής ξύλινων στεγών (σκελετοποιός), ξύλινων εξωτερικών κατασκευών (πέργολες, κιόσκια, κτλ) και 

κατασκευής και εφαρμογής πορτοπαραθύρων. 
Ø Σχεδιασμού, Κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων εσωτερικών κατασκευών και διακοσμήσεων (σκάλες, 

ταβάνια, πατώματα, επενδύσεις τοίχων, διαχωριστικά κτλ). 
Ø Ξυλογλυπτικής 
Ø Αναπαλαίωσης και συντήρησης ξύλινων αντικειμένων 
Ø Τόρνευσης 
Ø Ταπετσαρίας επίπλων 
Ø Αποπεράτωσης ξύλινων επιφανειών. 

 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Συναφείς Κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης: 
 

Οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Ανώτερη Εκπαίδευση, ΤΕΙ, 
ΤΕΠΑΚ, Κολλέγια, Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, ΜΙΕΕΚ κ.λπ.). 
 
Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια, προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, στην 
ειδικότητα του Σχεδιασμού Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών και Συναφών ειδικοτήτων προβαίνοντας σε αναδιάρθρωση και 
επανασχεδιασμό των προσφερόμενων 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. 
 
Ο/Η απόφοιτος μπορεί να: 

§ Διεκδικεί με προοπτικές επιτυχίας θέση σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στον 
κλάδο/στην ειδικότητά του/της ή σε τομείς που το Πρόγραμμα Σπουδών του/της το επιτρέπει, στο πλαίσιο των 
γενικών ή των ειδικών εξετάσεων. 

§ Διεκδικεί θέση σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στο πλαίσιο των γενικών ή των 
ειδικών εξετάσεων, νοουμένου ότι ο/η απόφοιτος θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που 
δε διδάχτηκε στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της. 

§ Γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, νοουμένου ότι ικανοποιεί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 


