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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας
για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

και τη λειτουργία της Σχολής ΜΙΕΕΚ σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, μετά το
πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους ανέφερε: «Mε σημερινές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
γίνονται τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με την πολιτική της Κυβέρνησης για την
αναβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι στη χώρα μας υπάρχει ανάγκη για καταρτισμένα
επαγγελματικά στελέχη, απόφοιτους τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης με
αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται τώρα
αποφασιστικά βήματα.
Μέσα στο ερχόμενο Φθινόπωρο ολοκληρώνεται η κατασκευή του κτηρίου «Α.Ι.Τ.Ε.»
στη Λεμεσό το οποίο, σύμφωνα με Μνημόνιο που υπογράφτηκε ανάμεσα στο
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και τον δωρητή, προορίζεται
για

τη

Μεταλυκειακή

Επαγγελματική

Εκπαίδευση

και

Κατάρτιση.

Σήμερα

αποφασίστηκε ότι σε αυτές τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις θα εδρεύει η διεύθυνση
της Σχολής Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. του ΥΠΑΝ. Στο ίδιο εκείνο κτήριο, που περιλαμβάνει και
αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, θα στεγάζονται και τα προγράμματα σπουδών
Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. της περιφέρειας Λεμεσού.
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Εξάλλου, αποφασίστηκε ότι μετά την πλήρη ένταξη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού
Ινστιτούτου Κύπρου (Α.Ξ.Ι.Κ.) στο πλαίσιο και κάτω από τη εποπτεία του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν τα
προγράμματα των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. της περιφέρειας Λευκωσίας στις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις του Α.Ξ.Ι.Κ.
Παράλληλα, μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία και στη συνέχεια να
εγκριθεί το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ετοιμάσει το ΥΠΑΝ για τη λειτουργία της
σχολής Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. και να ολοκληρωθεί και η στελέχωση της διευθυντικής δομής,
αποφασίστηκε σήμερα να προχωρήσει διαδικασία αγοράς υπηρεσιών για τις θέσεις
Διευθυντή, Υπεύθυνου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Υπεύθυνου Φοιτητικής Μέριμνας
των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ., ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργία της στις νέες κτηριακές
εγκαταστάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
Αποφασίστηκε, τέλος, ότι το Συμβούλιο Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. θα δώσει κατευθύνσεις στη
Διεύθυνση, ούτως ώστε η Σχολή να αναπτύξει και νέα προγράμματα σπουδών και να
προσελκύσει και πρόσθετους σπουδαστές, πέραν των 16 προγραμμάτων και των
περίπου 400 φοιτητών που υπάρχουν σήμερα».
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