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 Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΜΤΕΕ) του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων 
Τεχνικών Σχολών διοργάνωσαν πρόσφατα εκδήλωση για τη βράβευση των διακριθέντων 
μαθητών των Τεχνικών Σχολών για τη σχολική χρονιά 2017-2018. 
 
 Βραβεύθηκαν οι μαθητές που αρίστευσαν με γενικό βαθμό 18.5 και άνω, καθώς και οι 
πρωτεύσαντες μαθητές κάθε Τεχνικής Σχολής ανά κατεύθυνση.   
 
 Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου της Παγκύπριας Συντονιστικής 
Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών κ. Κώστα Ελευθερίου, ο οποίος μεταξύ 
άλλων ανέφερε ότι ο μεγάλος αριθμός των άριστων μαθητών των Τεχνικών Σχολών που 
ξεχώρισαν με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το υψηλό 
επίπεδο του έργου που επιτελείται στην Τεχνική Εκπαίδευση. 
 
 Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο εκπρόσωπος των άριστων μαθητών κ. Νικόλας 
Αυγουστή, ο οποίος ευχαρίστησε τους γονείς και τους καθηγητές που στάθηκαν δίπλα τους 
και για όλα όσα τους προσέφεραν στα τρία χρόνια της φοίτησής τους στις Τεχνικές Σχολές. 
Κλείνοντας, απευθυνόμενος στους συμμαθητές του είπε: “ Αγαπημένοι μου συμμαθητές, η 



 
 

μαθητική μας ζωή τελειώνει, αλλά μια νέα πορεία αρχίζει. Χαράξτε τη δική σας προσωπική 
πορεία, κάντε όνειρα και παλέψτε γι’ αυτά με πολλή θέληση και πείσμα.” 
 
 Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, ο οποίος στον χαιρετισμό του εξήρε το έργο που επιτελείται στις Τεχνικές 
Σχολές. Τόνισε ότι η Τεχνική Εκπαίδευση παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και 
κατάρτιση και ότι, με βάση τα στοιχεία γύρω από την οικονομία, την απασχόληση και τις 
παρατηρούμενες αλλαγές στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, επιβάλλεται ο αριθμός των 
μαθητών που φοιτούν στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση να διπλασιαστεί. 
 
 Την τελετή τίμησε επίσης με την παρουσία της η κα Αίγλη Παντελάκη, Γενική Διευθύντρια 
του ΥΠΠ, η οποία χαιρέτησε την τελετή εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού     
κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που 
τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο τόπος, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση του 
παραγωγικού ιστού και, κατ’ επέκταση, στη μείωση της ανεργίας που μαστίζει ακόμη ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Τα σημερινά δεδομένα 
επιβάλλουν την περαιτέρω ανάπτυξη και ανοδική πορεία της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στην αποστολή 
της και τις προσδοκίες μας. 
 
Τέλος, ο Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, συνεχάρηκε τους άριστους μαθητές, καθώς και τους καθηγητές τους για το 
έργο που επιτελούν.  Τόνισε ότι πρέπει να γίνουν άλματα στην εκπαίδευση γενικότερα και 
συμφώνησε με τη θέση του κ. Χατζηγιάννη ότι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
πρέπει να κερδίσει τη θέση που της αξίζει στο Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανέφερε ότι κατά τη 
σχολική χρονιά 2018-2019 θα φοιτήσουν περίπου 200 μαθητές περισσότεροι από την 
περσινή σχολική χρονιά, κάτι που αποδεικνύει ότι η ΜΤΕΕ έχει κερδίσει το στοίχημα και θα 
συνεχίσει για το καλό πρώτα των παιδιών της, αλλά και γενικότερα για το καλό της 
οικονομίας και της κοινωνίας.  
 
Ακολούθησε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και η απονομή των διπλωμάτων και ενός 
αναμνηστικού δώρου στους διακριθέντες μαθητές. 
 
 


