
Κλάδοι και ειδικότητες 

Τεχνική Σχολή Αγίου 
Λαζάρου, Λάρνακας 

 



Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, Λάρνακας 

ΚΛΑΔΟΙ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

• ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

  

1. Κλάδος μηχανολογίας 

2. Κλάδος δομικών έργων 
και κατασκευών 

3. Κλάδος εφαρμοσμένων 
τεχνών 

4. Κλάδος αισθητικής – 
κομμωτικής 

5. Κλάδος υπηρεσιών 

 

• ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

1. Κλάδος μηχανολογίας 

2. Κλάδος αρχιτεκτονικής 
και πολιτικής 
μηχανικής 

3. Κλάδος εφαρμοσμένων 
τεχνών 

4. Κλάδος ηλεκτρολογίας 
και ηλεκτρονικών 
εφαρμογών 

5. Κλάδος υπηρεσιών 

 



                 Κλάδος μηχανολογίας ΠΚ  

ειδικότητες 

Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων 

Τεχνικός Ελασματουργίας- Συγκολλήσεις 

Μηχανικός- Ηλεκτρολόγος Οχημάτων 

Συντήρηση Μηχανολογικού και 
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 



Κλάδος μηχανολογίας  ΘΚ 

ειδικότητες 

Γενική Μηχανολογία 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
 

Μηχανική- Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων  

Παραγωγή και Διανομή ενέργειας/ 
 Φυσικού Αερίου 



ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 

•Τοπικές 
•Κεντρικές 



Μηχανικοί αυτοκινήτων 

Εποπτικά μέσα για κάθε μέρος του οχήματος 



Ηλιακά αυτοκίνητα 



Συστήματα κλιματισμού 
 

Πισίνες 
Εγκατάσταση/ 
συντήρηση 



Προοπτικές εργοδότησης 

1. Σε κρατικούς και ημικρατικούς 
οργανισμούς 

2. Σε εργοδότες που ασχολούνται με τις 
πιο πάνω ειδικότητες 

3. Συντηρητές σε ξενοδοχεία ή 
οργανισμούς 

4. Σε εργοληπτικές εταιρείες 

 



Προοπτικές εργοδότησης 

σε συνεργεία μηχανικής και 
ηλεκτρολογίας αυτοκινήτων 

 
 Καλές πιθανότητες εισδοχής σε 
αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου και 
του εξωτερικού για περεταίρω σπουδές 



Κλάδος Κομμωτικής 



Κλάδος Κομμωτικής 

Με προοπτικές  
απασχόλησης: 
•σε κομμωτήρια 
•σε συνεργασία με 
αισθητικό 
•αυτό-εργοδότηση 
•συνέχιση σπουδών 
για αναγνωρισμένο 
δίπλωμα από το 
ΚΥΣΑΤΣ 
 



Κλάδος εφαρμοσμένων Τεχνών 

Γραφικές Τέχνες 

ειδικότητες 

Διακοσμητική 

Αργυροχοΐα / Χρυσοχοΐα 



 

Είναι η εφαρμοσμένη τέχνη που συνθέτει στοιχεία όπως 

εικόνες και γράμματα για τη δημιουργία χρηστικών έργων 

οπτικής επικοινωνίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. 

Δηλαδή σχεδιάζουμε λογότυπα, διαφημίσεις, φυλλάδια,  

συσκευασίες, εικονογραφούμε εξώφυλλα βιβλίων κ.α. 
 

| Γραφικές Τέχνες 
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| Γραφικές Τέχνες 



| Γραφικές Τέχνες 

Διαφημιστικά Γραφεία/ Εταιρίες 

Περιοδικά/ Εφημερίδες 

Τηλεόραση 

Τυπογραφεία 

Εταιρίες Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών 

Εταιρίες Παραγωγής  Ιστοσελίδων 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες 



        Τι είναι  Διακοσμητική (INTERIOR DESIGN) 

Ο τομέας 
σχεδιασμού και 
διακόσμησης 
εσωτερικών 
χώρων 
ασχολείται με 

την αισθητική 
και 
λειτουργικότητα 

ενός χώρου 
 



Τι είναι Διακοσμητική 

• Με τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τον 
διακοσμητή, βελτιώνεται 
λειτουργικά και 
αισθητικά το περιβάλλον 
όπου ο άνθρωπος ζει και 
εργάζεται 

 



Αναλυτικά το πρόγραμμα… 

• Μέσα από την 
διαδικασία έρευνας, 
μελέτης και 
σχεδιασμού, οι 
μαθητές 
ανακαλύπτουν τον 
κόσμο της 
δημιουργίας. 



Αναλυτικά το πρόγραμμα… 

Δίνεται έμφαση στην 
διαρρύθμιση ενός 
χώρου, 
την επιλογή υλικών 
και χρωμάτων 
για την ανάδειξη του 
στιλ που θέλει να 
προτείνει ο κάθε 
μαθητής. 



Το ελεύθερο προοπτικό σχέδιο ως μάθημα ειδικότητας 



Σχεδιομελέτη εστιατορίου 

Έρευνα και δημιουργία στιλ 



      Σχεδιασμός στον Η/Υ ή πειραματισμός 



•  Προσωπικότητας 
 
 

•  Αυτοπεποίθησης 
 
 

•  Προσωπικού στιλ 
 
 
•  Δεξιοτήτων επικοινωνίας 
 
 

Παρουσίαση εργασίας βοηθά στην ανάπτυξη: 



  από εργασίες μαθητών 



Επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία 



Προοπτική εργοδότησης 

• Σε γραφεία ως βοηθοί διακοσμητές 
• Σε καταστήματα ως σύμβουλοι πελατών για επιλογή επίπλων, 

φωτιστικών, διακοσμητικών ειδών, ταπετσαρίας, υλικών για 
επενδύσεις επιφανειών  

• Σε καταστήματα ειδών υγιεινής, δαπέδων και αξεσουάρ 
μπάνιου 

• Σε καταστήματα για τον σχεδιασμό κουζίνας 
• Πωλητές σε καταστήματα ειδών ένδυσης και υπόδησης για την 

δημιουργία βιτρίνας 
• Σε ανθοπωλεία και φυτώρια 
• Σε υπηρεσίες για οργάνωση δεξιώσεων 
• Σε ΜΜΕ (κανάλια τηλεόρασης) 
• Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
 



σας περιμένουμε. . . 



EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

 

Γιατί να την επιλέξω;  



Κοσμήματα από μαθητές 



Με έμπνευση 



συνεργασία περηφάνια 



κερδίζει τα 
προς το ζην 

δεξιότητες 



επαγγελματισμό τέχνη 



• Η ειδικότητα προσφέρεται μόνο στην πρακτική κατεύθυνση (άρα 
περισσότερα εργαστήρια όπως αρμόζει στη φύση του επαγγέλματος) 

• Το απολυτήριο της Τεχνικής είναι ισότιμο με αυτό του λυκείου (άρα ο 
μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα) 

• Στα τρία χρόνια εξειδικεύεται πάνω στο αντικείμενο (με μαθήματα όπως 
Ιστορία του κοσμήματος, σχεδιασμός κοσμήματος με ΗΥ, εκτίμηση 
πολύτιμων λίθων, κοστολόγηση κ.ο.κ.) 

• Ακόμα και στην περίπτωση που δεν ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του ως δεύτερο επάγγελμα χωρίς 
ιδιαίτερο κόστος, αλλά και να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο 
μέσω του απολυτηρίου του. 

 

   EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
   ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

Γιατί να την επιλέξω;  



 

Κλάδος Αρχιτεκτονικής  
και 

Πολιτικής Μηχανικής 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 



ΑΑΡΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 

  
  
 Ο αρχιτέκτονας 
 είναι ό 

επιστήμονας που 
ασχολείται με το 
σχεδιασμό του 
δομημένου και 
περιβάλλοντος 
χώρου 

 

Αρχιτεκτονική είναι η Τέχνη και η επιστήμη του 
σχεδιασμού του χώρου όπου ζει και εργάζεται ο 
άνθρωπος  



Ξενοδοχείο στο Ντουμπάι 

• 60 όροφοι 

• Κτισμένο σε 
τεχνητό νησί 
στην θάλασσα 

• Εμπνευσμένο 
από 
παραδοσιακό 
αραβικό σκάφος 
με πανί. 

• Αρχιτέκτονας: 
Tom Wright 

 

 





ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Πράσινο γλυπτό –Πάρκο στην Αγγλία 



ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ 

Ασχολείται με τον σχεδιασμό και 
προγραμματισμό των πόλεων με στόχο την 
αρμονική, λογική και ανθρώπινη ανάπτυξή 
τους. 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amnizia.org/board/12/158507&ei=LdZ2VNHFD8fGPYOGgOAF&bvm=bv.80642063,d.ZWU&psig=AFQjCNGhQfByUDKrP4YKtdhj6utDadodJg&ust=1417160543134913


 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
    Είναι  η επιστήμη που ασχολείται με την τεχνική 

πλευρά του σχεδιασμού, της κατασκευής και 

συντήρησης   έργων. 

 

    Αντιπροσωπεύει την  τεχνολογική εξέλιξη κάθε 
κοινωνίας. 



ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

• Είναι ο επιστήμονας που 
ασχολείται με τις 
τεχνικές πλευρές του 
σχεδιασμού του 
δομημένου και 
περιβάλλοντος χώρου. 

 

 

• Μελετά, προγραμματίζει και επιβλέπει την 
κατασκευή κτιρίων, δρόμων γεφυρών κ.λ.π. 
 



 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23323&subid=2&pubid=63875035&ei=Nv9_VJmsJoPKOYPlgNAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGLvO8246CTZwty1QlVJ3CHBGqQQA&ust=1417760928079493


ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Μελετά και εκτελεί 
Tοπογραφικές, 
Xαρτογραφικές και 
άλλες εργασίες 
επιπεδομετρίας και 
υψομέτρησης.  



ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΓΗΣ 

    Ασχολείται με: 
• Τις ποσότητες υλικών και εργασιών 
• Το κόστος  
• Τα Συμβόλαια 
• Τους τελικούς λογαριασμούς 
• Τον προγραμματισμό 
   των Έργων 
 
 
  



  

  

 



Μακέτα συγκροτήματος κατοικιών   
  

•   



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

•  Κατασκευή με  Καμάρες  (Υδραγωγείο) 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

•   Καμάρες    



 
 

  

Τεχνίτες Δομικών Έργων 
 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    για τα 
πιο πάνω επαγγέλματα: 

• Ελεύθερος επαγγελματίας 
• Εργοδοτούμενος σε  γραφεία ή εργοληπτικές 

εταιρείες 
• Δημόσια Υπηρεσία 
• Ημικρατικοί Οργανισμοί 
• Τοπική Αυτοδιοίκηση 
• Εταιρείες ανάπτυξης γής 
• Εταιρείες οικοδομικών υλικών 
• Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

 
• Δυνατότητα Εργοδότησης στις χώρες της Ε.Ε και 

αλλού. 
 



Κλάδος Υπηρεσιών 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

• Στη Σχολή μας, πέραν των άλλων 
πολύ χρήσιμων ειδικοτήτων, 
υπάρχει και η ειδικότητα των 
Ιδιαιτέρων Γραμματέων. 



62 

Επαγγελματική αποκατάσταση  

 Η περάτωση των σπουδών των μαθητριών μας στην 
ειδικότητα των Γραμματειακών σπουδών, δίνει σ΄ αυτές τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση εργασίας: 

1) Σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση σαν Ιδιαιτέρες 
Γραμματείς, σαν γραφείς και δακτυλογράφοι. 

2) Σαν Ιδιαιτέρες Γραμματείς σε διάφορα άλλα γραφεία, 
κυβερνητικά και μη, όπως είναι τα δικηγορικά κλπ. 

3) Σε λογιστικά γραφεία. 

4) Σαν δακτυλογράφοι  και γραφείς σε διάφορες 
κυβερνητικές και δημοτικές υπηρεσίες. 

5) Σαν στενογράφοι στα δικαστήρια και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κλπ. 
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Αίθουσα και εποπτικά μέσα 

• Η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου 
διαθέτει ειδική αίθουσα με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές για 
τις ανάγκες διδασκαλίας των 
διαφόρων μαθημάτων της 
ειδικότητας των Ιδιαιτέρων 
Γραμματέων. 



Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου 



 
 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! 


