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και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

(υπόψη κας Προκοπά Ανθής) 

 

 

Θέμα: Δεύτερη Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών με την Επωνυμία 

«Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2 Έτη, 

Δίπλωμα)» του ΜΙΕΕΚ Λάρνακας 

 

Αναφορικά με την επιστολή σας, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το πιο 

πάνω θέμα, και με βάση τις παρατηρήσεις σας. θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα 

ακόλουθα: 

 

1. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκουν έξι (6) διδάσκοντες. Ο αριθμός των διδασκόντων 

είναι αρκετά ικανοποιητικός για ένα τμήμα που αποτελείται από δεκαέξι (16) 

Σπουδαστές/ριες. Ο ένας ανήκει στο μόνιμο προσωπικό, με τοποθέτηση στα ΜΙΕΕΚ, 

ενώ οι υπόλοιποι πέντε εργοδοτήθηκαν με αγορά υπηρεσιών. 



Παρακαλώ σημειώστε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών των Δικτύων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Επικοινωνιών, καθώς και όλα τα Προγράμματα Σπουδών των 

ΜΙΕΕΚ, εργοδοτούν κυρίως ένα εκπαιδευτή με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, 

τον Τοπικό Συντονιστή του Προγράμματος, ο οποίος επιλαμβάνεται της ακαδημαϊκής 

συμβουλευτικής (mentoring) και θέματα Σπουδαστών/ριών.  

Οι υπόλοιποι διδάσκοντες/ουσες εργοδοτούνται με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η 

διαδικασία αγοράς υπηρεσιών των διδασκόντων/ουσών είναι πολιτική όλων των 

Προγραμμάτων Σπουδών των ΜΙΕΕΚ, καθώς τα καθιστά ευέλικτα τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες/ουσες έχουν επιλεγεί 

από κατάλογο, ο οποίος καταρτίστηκε μετά από την προκήρυξη Διαγωνισμού αγοράς 

υπηρεσιών, με αριθμό ΕΚΤ06/16. Οι θέσεις για τους διδάσκοντες/ουσες 

προκηρύχθηκαν στη βάση της συνάφειας των προσόντων και της επαγγελματικής 

τους πείρας στο πλαίσιο των απαιτήσεων των Δημοσίων Συμβάσεων. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο ο μόνιμος διδάσκοντας όσο και οι διδάσκοντες με 

αγορά υπηρεσιών αποτελούν πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό με τα πιο κάτω 

εξειδικευμένα προσόντα: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Διδασκόντων Προσόντα 

1 Μιχάλης Μιχαηλίδης - Συντονιστής 

Προγράμματος (ανήκει στο μόνιμο 

προσωπικό) 

BSc Electrical Engineering with 
highest distinction,University of 
Rochester, USA 

HND Electrical Engineering 

Higher Technical Institute, Nicosia , 

Cyprus 

Cisco Certified Network associate 
(CCNA) 

Cisco Certified Network 
Proffessional (CCNP) 

Microsoft Certified Systems 
Administrator ( MCSA) 

Microsoft Certified Systems 
Enginneer (MCSE) 

25 χρόνια πείρα ως υπεύθυνος 

τμήματος στο IT της τράπεζας 

Κύπρου  



2 Κρύφτης Γιάννος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Υπολογιστών 7, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αθήνα 

MSc in Advanced Computing 

Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και Μηχανικός 

Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο - Αθήνα 

▪ Θέμα: Διαχείριση δικτύων 
του Internet του 
μέλλοντος - Πολιτικές διαχείρισης 
σε ομοσπονδίες από προηγμένα 
δικτυακά περιβάλλοντα. 

Ερευνητικός Συνεργάτης, 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 

▪ Έρευνα σε θέματα σχετικά με 
ασύρματη δικτύωση, διαδίκτυο των 
πραγμάτων, διαδίκτυο του 
μέλλοντος. 

▪ Ανάπτυξη λογισμικού για 
τηλεφωνικό κέντρο χειρισμού 
κλήσεων εκτάκτου ανάγκης. 

▪ Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
ερευνητικά έργα σχετικά με 
τεχνολογίες διαχείρισης κλήσεων 
εκτάκτου ανάγκης. 

 

 

3 Γιώργος Ευθυμίου Electrical, electronics and 

radiocommunications, electronics 

of television facilities, studio 

technique, video recording, 

measurements, circuits of very high 

frequencies, programming, 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Πράγας, Πράγα (Τσεχία) 

Msc Electrical Engineering 

(Electronics and Electronic 

Communications) 



4 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΜΑ International Relations, 
Middlesex University. UK.(1999) 

BA Hons, English language and 

literature, The Open University. 

UK.(2008-2012) 

5 Ανδρέας Ευθυμίου Msc Μηχανικός ΗΥ και 
πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

 

 

6 Λασκαρία Χατζηγαγριήλ 

 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη 
Διεύθυνση, Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Διεύθυνσης (ΚΕΠΑ), Λευκωσία 
(Κύπρος) 

 

Η στελέχωση των διδασκόντων/ουσών υποστηρίζεται από τον Επαρχιακό Διευθυντή, 

τον Βοηθό Επαρχιακό Διευθυντή και τον Συντονιστή του Προγράμματος, ο οποίος 

διδάσκει μικρό αριθμό διδακτικών περιόδων. 

 

2. Αναβάθμιση των υποδομών για τη βέλτιστη υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

Για τη βέλτιστη υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχουν γίνει οι πιο κάτω 

αναβαθμίσεις των υποδομών: 

 Βιβλιοθήκη: Το Δεκέμβριο εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη των ΜΙΕΕΚ με την αγορά 

νέων εξειδικευμένων βιβλίων ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορούν 

στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στόχος είναι όπως η βιβλιοθήκη των ΜΙΕΕΚ 

ενημερώνεται τουλάχιστο μία φορά το χρόνο. Η κύρια βιβλιοθήκη των Τεχνικών 

Σχολών όσο και η Βιβλιοθήκη των ΜΙΕΕΚ είναι προσβάσιμες στους 

σπουδαστές/ριες καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και κατά τις ώρες λειτουργίας του 

Προγράμματος. Οι Σπουδαστές/ριες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία 

από τις βιβλιοθήκες των Τεχνικών Σχολών που στεγάζουν τα Προγράμματα 

Σπουδών τους, μέσω των καταλόγων που υπάρχουν με όλο το διδακτικό υλικό 

(βιβλία, εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και διδακτικές 

σημειώσεις). 



Επίσης, ο Σπουδαστής/ρια θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει ποια εξειδικευμένα 

βιβλία του Προγράμματος Σπουδών διαθέτει το κάθε Παράρτημα από την 

ιστοσελίδα των ΜΙΕΕΚ. 

 Ιστοσελίδα: Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα αποκλειστικά για τα ΜΙΕΕΚ, όπου 

υπάρχει σύνδεση σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών και περιέχει όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες που αφορούν στα Προγράμματα. Η ιστοσελίδα αναβαθμίζεται και 

εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούριο και επικαιροποιημένο υλικό. Η διεύθυνση της 

ιστοσελίδας είναι http://www.mieek.ac.cy/index.php/el/ 

Η ιστοσελίδα διαθέτει διαβαθμισμένη πρόσβαση στο ευρύ κοινό, τους 

σπουδαστές/ριες, τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τη Διεύθυνση ΜΙΕΕΚ. 

Στην ιστοσελίδα υπάρχει ημερολόγιο, όπου καταχωρούνται δραστηριότητες και 

γεγονότα που σχετίζονται με τα ΜΙΕΕΚ, όπως εκδηλώσεις, δράσεις και σεμινάρια 

επιμόρφωσης. Ακόμη, μέσω του συστήματος ενημέρωσης, οι χρήστες έχουν 

άμεση ενημέρωση σχετικά με τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις που αφορούν στα 

ΜΙΕΕΚ. Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για 

διδάσκοντες/ουσες και σπουδαστές/ριες.  

Τέλος, από τον ιστότοπο ΜΙΕΕΚ μπορεί κάποιος να μεταβεί, μέσω συνδέσμων, 

στους λογαριασμούς του ΥΠΠ και ΜΙΕΕΚ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Facebook, Twitter και YouTube) για άμεση ενημέρωση. 

 Εμπλουτισμός Εξοπλισμού: Έχει παραλειφθεί τεχνικός εξοπλισμός για 

εμπλουτισμό των εργαστηρίων. 

 Πρόσληψη Τεχνικού Εργαστηρίων: Έχει εξασφαλιστεί μετά από εισήγησή σας 

τεχνικός για την υποστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων και τη συντήρηση των 

εργαστηρίων. 

 Συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού: Το διδακτικό προσωπικό 

επιμορφώνεται μέσω διαφόρων σεμιναρίων που διοργανώνει το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και μέσω των προγραμμάτων Erasmus. 

 

 

 

 

 

http://www.mieek.ac.cy/index.php/el/


3. Θέσπιση ακαδημαϊκών δομών, καθώς και υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης και σπουδαστικής μέριμνας. 

To Πρόγραμμα υποστηρίζεται από την πιο κάτω διοικητική δομή:  

 Γενικός Διευθυντής, του οποίου τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται προσωρινά από 

το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για τη θέση του 

Γενικού Διευθυντή έχουμε προχωρήσει στην ετοιμασία Σχεδίου Υπηρεσίας. 

 Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών θεμάτων, του οποίου τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται 

προσωρινά ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης της ΔΜΤΕΕ. Για τη θέση του 

Υπεύθυνου Ακαδημαϊκών θεμάτων έχουμε προχωρήσει στην ετοιμασία Σχεδίου 

Υπηρεσίας.  

 Υπεύθυνος Σπουδαστικής Μέριμνας, του οποίου η θέση στελεχώνεται  

προσωρινά από μέλος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. Για την επόμενη Ακαδημαϊκή Χρονιά έχει δημιουργηθεί σχέδιο 

υπηρεσίας για την εν λόγω θέση και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνονται 

δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες διδάσκοντες/ουσες, οι οποίοι/ες θα 

τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. 

 Τρία Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, τα οποία υπάγονται στη Διεύθυνση της 

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και διεκπεραιώνουν 

διοικητικές εργασίες των ΜΙΕΕΚ.  

 Επαρχιακός Διευθυντής, ο οποίος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό και είναι 

αποκλειστικά τοποθετημένος στα ΜΙΕΕΚ. 

 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής, ο οποίος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό και είναι 

τοποθετημένος αποκλειστικά στα ΜΙΕΕΚ. Ο Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής έχει 

την ευθύνη να βοηθά τον Επαρχιακό Διευθυντή στην ορθή λειτουργία της Σχολής, 

σχετικά με τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. 

 Ακαδημαϊκός Συντονιστής, ο οποίος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό και είναι εξ 

ολοκλήρου τοποθετημένος στα ΜΙΕΕΚ. Οι αρμοδιότητες του μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν την ευθύνη για τήρηση και εφαρμογή του Αναλυτικού 

Προγράμματος, τον συντονισμό της ετοιμασίας των εξετάσεων και τον καθορισμό 

του βαθμού δυσκολίας, που θα τις χαρακτηρίζει, σε όλα τα μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, επιλαμβάνεται προβλημάτων ή αδυναμιών 

και δυσκολιών στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. Τέλος, συντονίζει 

τους τοπικούς συντονιστές. 



 Τοπικός Συντονιστής, ο οποίος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό και είναι εξ 

ολοκλήρου τοποθετημένος στα ΜΙΕΕΚ. Ο Τοπικός Συντονιστής μεταξύ άλλων 

επιλαμβάνεται της Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής (mentoring) και της στήριξης των 

σπουδαστών/ριών. 

Επίσης, συντονίζει τους/τις διδάσκοντες/ουσες, που προέρχονται από αγορά 

εργασίας, και εισηγείται κατάλληλες μεθοδολογίες και διαδικασίες διδασκαλίας 

μάθησης, για επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Φροντίζει να τηρούνται 

πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, τα απουσιολόγια 

διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευομένων, οι προγραμματισμοί, η βαθμολόγια 

κλπ. 

Πέραν των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων του, ο Τοπικός Συντονιστής διδάσκει 

και μικρό αριθμό διδακτικών περιόδων στο Πρόγραμμα. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι, με τη νέα Ακαδημαϊκή Χρονιά όλο το προαναφερθέν 

προσωπικό θα υπογράψει τριετές Συμβόλαιο, εκτός από το Γενικό Διευθυντή που, θα 

υπογράψει πενταετές (3+2). 

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί Υπηρεσία Σπουδαστικής Μέριμνας, η οποία διοικείται 

από τον Υπεύθυνο Σπουδαστικής Μέριμνας, ο οποίος συντονίζει τις δραστηριότητες 

των παραρτημάτων, τα οποία λειτουργούν κάτω από τους Διευθυντές του κάθε 

Παραρτήματος.  

Η Υπηρεσία αποτελείται από μία Κεντρική Επιτροπή Σπουδαστικής Μέριμνας (με 

πρόεδρο τον Υπεύθυνο Σπουδαστικής Μέριμνας και μέλη τους Επαρχιακούς 

Διευθυντές) και από Επαρχιακές Επιτροπές (με πρόεδρο το Βοηθό Επαρχιακό 

Διευθυντή και μέλη τους Τοπικούς υπεύθυνους Προγράμματος Σπουδών)  

Σε Επαρχιακό επίπεδο τα θέματα που αφορούν τους Σπουδαστές τα διαχειρίζεται ο 

Τοπικός Συντονιστής του Προγράμματος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναλαμβάνει να 

καθοδηγεί ακόμη και σε ατομική βάση τους σπουδαστές του Προγράμματος του, µε 

γνώμονα το συμφέρον των σπουδαστών και την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους 

εξέλιξη. Τονίζεται ότι ο Τοπικός Συντονιστής έχει ευθύνη για ένα μικρό αριθμό 

σπουδαστών, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα ειδικά θέματα που 

προκύπτουν για τον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. 

 

Οι Επαρχιακές Επιτροπές έχουν τους πιο κάτω μηχανισμούς: 

 Μηχανισμός ανεύρεσης εργασίας για τους σπουδαστών μέσω των διασυνδέσεων 

των μελών τους  



 Μηχανισμός στήριξης των άπορων σπουδαστών   

 Μηχανισμός ανεύρεσης χορηγών για τις βραβεύσεις των άριστων σπουδαστών 

 Μηχανισμός διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών στην Κύπρο και σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος Erasmus, όπου οι σπουδαστές 

θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική εξάσκηση.  

 Μηχανισμός υποστήριξης διοργάνωσης εκλογών των σπουδαστών, με σκοπό την 

εκπροσώπησή τους στις Επιτροπές των ΜΙΕΕΚ, με βάσει του Εγχειριδίου 

Διασφάλισης Ποιότητας.  

 Μηχανισμός διοργάνωσης αθλητικών, κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων 

 

 

Όσον αφορά στην Ιδρυματική αξιολόγηση: 

 

α) Τα ΜΙΕΕΚ πρέπει να αποκτήσουν μια αυτόνομη διοικητική οργάνωση.  

Τα ΜΙΕΕΚ διαθέτουν τη δική τους ξεχωριστή Διοικητική Οργάνωση, η οποία βασίζεται 

τόσο στις πρόνοιες των Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996-

2013 (Μέρος ΙΙΙ – Δημόσιες Σχολές) και του Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή 

Θέματα Νόμου του 2015, όσο και στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 

80.574.  

Συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες θέσεις με βάση το οργανόγραμμα των 

ΜΙΕΕΚ:  

 Γενικός Διευθυντής 

 Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών θεμάτων 

 Υπεύθυνος Σπουδαστικής Μέριμνας 

 Επαρχιακός Διευθυντής 

 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής 

 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών 

 Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών 

 Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας 

 

Όσον αφορά στη θέση του Γενικού Διευθυντή και στη θέση Υπεύθυνου Ακαδημαϊκών 

θεμάτων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει προχωρήσει τη διαδικασία 



δημιουργίας της θέσης, αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς το ΤΔΔΠ του ΥΠ. 

Οικονομικών. Στην επιστολή (Παράρτημα ….) περιγράφονται τα καθήκοντα της θέσης, 

τα οποία διεκπεραιώνουν προσωρινά ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης της ΔΜΤΕΕ, 

αντίστοιχα. 

Η θέση του Υπεύθυνου Σπουδαστικής Μέριμνας στελεχώνεται προσωρινά από μέλος 

της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενώ τα καθήκοντα 

των υπόλοιπων θέσεων διεκπεραιώνονται σε πλήρη χρόνο από μόνιμο εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Για τη θέση του Υπεύθυνου Σπουδαστικής Μέριμνας και για τις υπόλοιπες 

θέσεις έχουν ετοιμαστεί Σχέδια Υπηρεσίας, τα οποία περιλαμβάνουν τις αρμοδιότητες, 

τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την προκήρυξη 

των θέσεων για υποβολή ενδιαφέροντος από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων 

των βαθμίδων Εκπαίδευσης. Το προσωπικό θα επιλέγεται μέσα από διαφανείς 

διαδικασίες με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί. και θα τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου στα 

ΜΙΕΕΚ με τριετές Συμβόλαιο.  

 

β) Πρέπει να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των ΜΙΕΕΚ 

Τα ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιούν τη συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη 

με το χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής. Η τρέχουσα προγραμματική περίοδος της συγχρηματοδότησης καλύπτει 

την περίοδο 2014-2020 και επεκτείνεται μέχρι το 2023. Λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί από τα κράτη μέλη τη συνέχιση των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για έξι χρόνια μετά τη λήξη της 

προγραμματικής περιόδου, η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος 

διασφαλίζεται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι το 

2029.  

 

γ) Πρέπει να υπάρχει στελέχωση σε όλους τους τομείς.  

Η στελέχωση των ΜΙΕΕΚ πραγματοποιείται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού. Το εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει, σύμφωνα με την οικεία 

νομοθεσία, ακαδημαϊκά προσόντα υψηλότερα από το επίπεδο εκπαίδευσης που 

προσφέρεται. Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζουν συγκεκριμένοι λειτουργοί της 



Διεύθυνσης ΜΤΕΕ, με βάση την εγκεκριμένη δομή των ΜΙΕΕΚ, οι οποίοι διαθέτουν 

εμπειρία και τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα.  

 

δ) Η Συμβουλευτική Υπηρεσία πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς με προκήρυξη 

και μίσθωση Υπηρεσιών και να δημιουργηθεί σύστημα Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης. 

Υπάρχει σύστημα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, το οποίο αντλεί υπηρεσίες από 

καθηγητές/ριες Συμβουλευτικής Αγωγής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

ανάγκες των ΜΙΕΕΚ. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα ΜΙΕΕΚ θα εργοδοτήσουν επιπρόσθετο 

προσωπικό μέσα από τη διαδικασία προκήρυξης και μίσθωσης υπηρεσιών.  

 

ε) Ο Συντονιστής σε συναφές αντικείμενο θα πρέπει να εργοδοτείται 

τουλάχιστο για μια τριετία.  

Ο Συντονιστής εργοδοτείται τουλάχιστο για μια τριετία, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου η λειτουργία κάποιου αντικειμένου τερματιστεί. Από την επόμενη σχολική χρονιά 

οι νέοι συντονιστές, οι οποίοι θα τοποθετούνται για πρώτη φορά θα υπογράφουν 

σχετικό τριετές Συμβόλαιο. 

 

στ) Οι θέσεις για τους διδάσκοντες θα πρέπει να προκηρύσσονται στη βάση της 

συνάφειας των προσόντων και της επαγγελματικής τους πείρας.  

Οι θέσεις για τους/τις διδάσκοντες/ουσες προκηρύσσονται στη βάση της συνάφειας 

των προσόντων και της επαγγελματικής τους πείρας στο πλαίσιο των απαιτήσεων των 

Δημοσίων Συμβάσεων. Οι διδάσκοντες/ουσες διαθέτουν, σύμφωνα με την οικεία 

νομοθεσία, ακαδημαϊκά προσόντα υψηλότερα από το επίπεδο εκπαίδευσης που 

προσφέρεται,  

 

 

 

 

 

 



Όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις: 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για τις παρατηρήσεις των Εμπειρογνωμόνων 

του ΕΤΕΚ, με επιστολή ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2017, και οι διαδικασίες 

προχωρούν. Η επιστολή επισυνάπτεται.  

 
 

 

 

 

 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

      Διευθυντής 

 

 


