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Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στη Δηµόσια Σχολή 
Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  ΜΙΕΕΚ 

 

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού ανακοινώνει ότι, από την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων 
για την εισδοχή στα προγράµµατα σπουδών των ΜΙΕΕΚ. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-
2019 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών ανά Επαρχία: 

 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας 
www.moec.gov.cy του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Οι αιτήσεις εισδοχής θα 
µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι και την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι, ενώ η προσκόµιση του φακέλου µε τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται 
στις Τεχνικές Σχολές µέχρι τις 12:00 της ίδιας ηµέρας. 
Οι αιτητές/τριες πρέπει να προσκοµίσουν στην Τεχνική Σχολή που έχουν επιλέξει στην 
ηλεκτρονική τους αίτηση, φάκελο µε τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκµηριώνουν όλα τα 
στοιχεία που έχουν δηλώσει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η αιτητής/τρια δεν 
προσκοµίσει το φάκελο µε τα απαιτούµενα έγγραφα πριν τη λήξη της διορίας, η 
αίτηση θα θεωρείται άκυρη. Στοιχεία που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική 
συµπλήρωση της αίτησης και δεν τεκµηριώνονται µε τα απαιτούµενα έγγραφα στο 
φάκελο, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι σε καµία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτός φάκελος ο οποίος 
παραδόθηκε µετά την 30η Ιουλίου 2018, εάν ο κάτοχός του δεν είναι απόφοιτος της σχολικής 
χρονιάς 2017-2018.  
 

Επαρχία Σχολή Πρόγραµµα 

Λευκωσί
α  Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική	  
Ηλεκτροµηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιοµηχανία 

Γαλακτοκοµία – Τυροκοµία 

Βιοµηχανικοί και Οικιακοί Αυτοµατισµοί 

Λεµεσός Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεµεσού 

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική 

Διαχείριση Αγορών και Προµηθειών - Ναυτιλιακά 

Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες 

Λάρνακα- Τεχνική Σχολή Λάρνακας 

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών 

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική 

Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιοµηχανία 

Πάφος  Τεχνική Σχολή Πάφου 
Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική 

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνίων 



 

Όλες οι σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης, καθώς επίσης και όλες οι συναφείς πληροφορίες 
για το θεσµό και τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα, 
http://www.moec.gov.cy/mtee/metalykeiaka_institouta.html, του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού. 

Σηµειώνεται ότι τα ΜΙΕΕΚ έχουν πιστοποιηθεί ως Δηµόσια Σχολή Τριτοβάθµιας 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το  Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, µε ισχύ από το Σεπτέµβρη του 2016.  

 

Σχετικά µε τη φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ υπογραµµίζεται ότι: 
 
Αποστολή των ΜΙΕΕΚ παραµένει η παροχή υψηλής ποιότητας προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε αναπτυσσόµενους τοµείς µε µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας 
προσφέροντας ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, 
βελτίωση ή αναβάθµιση των επαγγελµατικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να 
καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συµµετοχή στην αγορά εργασίας. 

• Τα Προγράµµατα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάµηνα) και 
προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών της Επαρχίας Λευκωσίας,  
Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου. 

• Η φοίτηση διαρκεί 14 εβδοµάδες για κάθε εξάµηνο και περιλαµβάνει τεχνολογικά και 
εργαστηριακά µαθήµατα, ενώ προβλέπεται πρακτική εξάσκηση στη βιοµηχανία 
διάρκειας έξι εβδοµάδων για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, 
διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών και κατοχύρωση των αντίστοιχων 
προσόντων. Τονίζεται ότι, για την πρακτική εξάσκηση στη βιοµηχανία, είναι ευθύνη 
του/της σπουδαστή/τριας να εξεύρει θέση σε βιοµηχανία/επιχείρηση που να είναι 
συναφής µε την ειδικότητά του/της. Η εξάσκηση στη βιοµηχανία θα πρέπει να γίνεται 
σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει την παρακολούθηση των µαθηµάτων. 

• Τα προγράµµατα διεξάγονται σε απογευµατινό και βραδινό χρόνο (πέντε µέρες την 
εβδοµάδα,  Δευτέρα-Παρασκευή).  Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται µέρος των 
µαθηµάτων να προσφερθεί σε πρωινό χρόνο. 

• Η φοίτηση είναι δωρεάν.  

 

 
 
 

 

 

 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ε.Ε. και από 
την Κυπριακή Δηµοκρατία. 


