
Οδηγός Ερωτήσεων-Απαντήσεων 

για τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

 

1. Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην Κύπρο; 

Σύμφωνα με τους Περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και 

Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμους του 1993 και 2004 [Ν. 24(Ι)/1993, Ν. 220(Ι)/2004] η 

φοίτηση είναι υποχρεωτική, μέχρι ο μαθητής να συμπληρώσει τον γυμνασιακό κύκλο ή 

το 15 έτος της ηλικίας του, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Σημειώνεται επίσης 

ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού και 

παραλείπει την εγγραφή του ή την εποπτεία του ως προς την φοίτησή του, διαπράττει 

ποινικό αδίκημα.  

Στην Τεχνική, επειδή οι μαθητές είναι άνω των 15 ετών η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική. 

 

2. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του σχολικού έτους;   

Η έναρξη των μαθημάτων έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2022. 

Όσον αφορά στα Λύκεια τα μαθήματα λήγουν στις 12 Μαΐου 2022 και η εξεταστική 

περίοδος για το Α’ τετράμηνο θα διεξαχθεί από τις 16-27 Ιανουαρίου 2023 και για το Β’ 

τετράμηνο είναι 15 Μάϊου - 26 Μαΐου.2023. 

Χρονοδιάγραμμα των τετραμήνων για το σχολικό έτος 2022-2023 για τα Γυμνάσια, 

Λύκεια και Τεχνικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: 

 

3. Σε ποιο σχολείο πρέπει να εγγράψω το παιδί μου; Ποιες εναλλακτικές 

επιλογές υπάρχουν; 

Οι μαθητές εγγράφονται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) των οικείων εκπαιδευτικών περιφερειών τους.  

 

4. Σε ποια τάξη - βαθμίδα θα φοιτήσει το παιδί μου αναλόγως ηλικίας; 

Τα συνήθη ηλικιακά όρια είναι τα εξής:  

15 – 16: Α΄ Έτος Τεχνικών Σχολών  

16 – 17: Β΄ Έτος Τεχνικών Σχολών  

17 – 18: Γ΄ Έτος Τεχνικών Σχολών  

 



5. (α) Τι χρειάζομαι για την εγγραφή του παιδιού μου; 

Ενδεικτικό της τάξης που ολοκλήρωσε και πιστοποιητικό γεννήσεως.  

Σε περίπτωση εγγραφής από ξένη χώρα θα χρειαστεί έγκριση από τη Διεύθυνση  Μέσης 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), μετά από 

συμπλήρωση της σχετικής αίτησης (http://www.moec.gov.cy/dmteek/entypa.html – 

ΔΜΤΕΕΚ – Έντυπα – Αίτηση για Εγγραφή/Μετεγγραφή Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης).  

(β) Τι χρειάζομαι κατά την υποβολή αίτησης για εγγραφή του παιδιού μου σε 

σχολείο;  

Κατά την υποβολή αίτησης στα Επαρχιακά Γραφεία για εγγραφή μαθητή/τριας είναι 

απαραίτητο να προσκομιστούν τα εξής έγγραφα:  

1) Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο μαθητή/μαθήτριας και Δελτίο 
Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC), 

2) Τυχόν δικαστική απόφαση για την κηδεμονία.  
3) Πρόσφατους λογαριασμούς  της ΑΗΚ και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας  στο 

όνομα του αιτητή. 
4) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό σχολικού έτους 2020-2021 ή ενδεικτικό/βεβαίωση 

τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022 (εάν υπάρχει).  
5) Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο πατέρα και μητέρας και Δελτίο 

Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).  
 
(γ) Αν οι νόμιμοι κηδεμόνες δε συνόδευσαν το παιδί στην Κύπρο τι συμβαίνει; 

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένα άλλο άτομο να αναλάβει τις ευθύνες των 

νόμιμων κηδεμόνων ως προς το σχολείο; 

Όσον αφορά στους ασυνόδευτους ανήλικους, βάσει νομοθεσίας, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται άμεσα η περίπτωση στη Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία ενεργεί ως κηδεμόνας του εν λόγω ανήλικου και λαμβάνει 

όλα τα αναγκαία μέτρα για λογαριασμό και προς συμφέρον του ανήλικου.  

Σε άλλες περιπτώσεις, ο αναλαμβάνων την κηδεμονία θα πρέπει να κατέχει σχετική 

τεκμηρίωση (δικαστική απόφαση).  

 

6. Υπάρχει πρόνοια για μεταφορικό μέσο από και προς το σχολείο; 

Υπάρχουν μαθητικά λεωφορεία τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους/τις μαθητές/μαθήτριες 

που φοιτούν σε σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα χρήσης των αστικών συγκοινωνιών.  

 

7. Πόσες απουσίες μπορεί να κάνει το παιδί μου; Πρέπει να δικαιολογηθούν 

και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις και πώς; 

http://www.moec.gov.cy/dmteek/entypa.html


Σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν γίνεται διάκριση δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων 

απουσιών. Μαθητής που σημειώνει 120 – 134 απουσίες ετησίως παραμένει 

ανεξεταστέος, και 135 και άνω στάσιμος. Μαθητής που σημειώνει 60 – 67 απουσίες στο 

Β΄ τετράμηνο παραμένει ανεξεταστέος, και 68 και άνω στάσιμος.  

Σε περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο το 

σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.  

 

8. Ποιο είναι το σχολικό ωράριο εργασίας; Μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην 

ώρα που σχολνάει το παιδί μου; 

Το ωράριο λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης είναι 07:30 – 13:35 και είναι 

καθορισμένο.  

 

9. Ποιες είναι οι σχολικές αργίες-διακοπές; Μπορεί να υπάρχει διευθέτηση για 

την απασχόληση των παιδιών αυτές τις μέρες;  

Οι σχολικές αργίες είναι:  

(α) Όλες οι αργίες της δημόσιας υπηρεσίας˙ 

(β) οι διακοπές των Χριστουγέννων, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 06 Ιανουαρίου, 

συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2) ημερών˙ 

(γ) οι διακοπές του Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, 

συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2) ημερών˙ 

(δ) οι ακόλουθες θρησκευτικές γιορτές:  

I. Ονομαστήρια του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Κύπρου  

II. 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών και Ελληνικών Γραμμάτων) 

III. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και  

IV. 11η Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα).  

 

10. Αν οι νόμιμοι κηδεμόνες δε συνόδευσαν το παιδί στην Κύπρο τι συμβαίνει; 

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένα άλλο άτομο να αναλάβει τις ευθύνες 

των νόμιμων κηδεμόνων ως προς το σχολείο; 

Ο αναλαμβάνων την κηδεμονία θα πρέπει να κατέχει σχετική τεκμηρίωση (δικαστική 

απόφαση).  

 

11. Ποια γεύματα παρέχονται δωρεάν; Υπάρχει πρόγραμμα σίτισης; 



Η Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας κάθε Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) φροντίζει να παρέχει καθημερινά δωρεάν 

σάντουιτς στους άπορους μαθητές του σχολείου.  

 

12. Υπάρχει διαδικασία παροχής ψυχολογικής στήριξης; 

Αναμένεται από τις ΤΕΣΕΚ να αξιοποιούν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, 

όπως αυτές της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και της 

Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ).  

 

13. Πρέπει να φορά στολή το παιδί μου; Ποια είναι αυτή; Παρέχεται από το 

σχολείο; 

Υπάρχει στολή σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε ΤΕΣΕΚ. Δεν παρέχεται 

από τις ΤΕΣΕΚ, αλλά υπάρχει δυνατότητα συνδρομής από την Επιτροπή Μαθητικής 

Πρόνοιας του σχολείου για την εξασφάλισή της.  

 

14. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν; Αν όχι, πόσο στοιχίζει; 

Η φοίτηση είναι δωρεάν.  

 

15. Υπάρχει δυνατότητα για ολοήμερο σχολείο; Τι ακριβώς προσφέρεται σε 

αυτού του τύπου το σχολείο;   

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση κατάρτιση δε λειτουργεί ο θεσμός του 

ολοήμερου σχολείου.  

 

16. Πού μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες; 

Για γενικές πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΜΤΕΕΚ του 

Υπουργείου: http://www.moec.gov.cy/dmteek/en/index.html 

 

17. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω απορίες στα ελληνικά ή αγγλικά; 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΔΜΤΕΕΚ για να σας βοηθήσουν με ό,τι απορίες έχετε: 

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης   

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 

Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία  

Τηλέφωνο: 22 800651 

http://www.moec.gov.cy/dmteek/en/index.html


Τηλεομοιότυπο: 22 428273 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: circulartech@schools.ac.cy  
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