29 Ιουνίου 2020
Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιβεβαίωσης
εγγραφής μαθητών/τριών Μέσης Εκπαίδευσης
9000 εγγραφές ολοκληρώθηκαν ήδη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
Πραγματοποιήθηκε, σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), κοινή συνέντευξη Τύπου των Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου και Υφυπουργού Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου, στο πλαίσιο της οποίας
παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία επιβεβαίωσης εγγραφής μαθητών/τριών Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Η υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, άρχισε την
λειτουργία της σήμερα, 29 Ιουνίου 2020 και θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι και τις 3
Ιουλίου 2020.
Ο Υπουργός Παιδείας, στον χαιρετισμό, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη
λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ανέφερε ότι ο θεσμός των ηλεκτρονικών
εγγραφών θα επεκταθεί στη συνέχεια και στη Δημοτική Εκπαίδευση. Σημείωσε, επίσης,
ότι με τα νέα δεδομένα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, έχει καταστεί επιτακτικότερη η
ανάγκη της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, σημείωσε, κινούμαστε, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο
Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), προς ένα ευρύτερο σχεδιασμό.
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Ο κ. Προδρόμου ευχαρίστησε, κλείνοντας, τον κ. Κόκκινο για την άμεση ανταπόκριση
για υλοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και τους λειτουργούς τόσο του ΥΦΕΚΨΠ,
όσο και του ΥΠΠΑΝ, οι οποίοι εργάστηκαν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της.
Ευχαρίστησε, επίσης, και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, όπως και τους λειτουργούς του Γραφείου της για τη συνεργασία.
Ο κ. Κόκκινος, με τη σειρά του, παρουσίασε βήμα-βήμα τη διαδικασία χρήσης της εν
λόγω υπηρεσίας, ενώ αναφέρθηκε και στους μελλοντικούς σχεδιασμούς του
Υφυπουργείου στους οποίους συγκαταλέγονται, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, η
ανάπτυξη επιπρόσθετων Υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών/τριών και
στη Δημοτική Εκπαίδευση και ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ Κύπρου και
Ελλάδας. Με ορίζοντα υλοποίησης τριών χρόνων, αναμένεται, επίσης, να τεθεί σε
λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης σχολικών μονάδων,
εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και υπηρεσιών υποστήριξης του ΥΠΠΑΝ, έργο αξίας
€16 εκατ., ενώ επίσης προωθείται ένα σύγχρονο μοντέλο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το
οποίο και θα αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την
υλοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.
Οι δύο Υπουργοί επαναβεβαίωσαν, κλείνοντας, τη δέσμευσή τους για εκσυγχρονισμό
του νευραλγικής σημασίας τομέα της Παιδείας, που αποτελεί θεμέλιο λίθο μίας
δυναμικής ψηφιακής και καινοτόμου οικονομίας και κοινωνίας. Επισήμαναν ότι η χρήση
ψηφιακών και καινοτόμων λύσεων αποτελεί καταλυτικό παράγοντα εκσυγχρονισμού και
ενίσχυσης της εκπαιδευτικής εμπειρίας, καθώς και εργαλείο απρόσκοπτης εκπαίδευσης
σε περιόδους κρίσεων, όπως διαφάνηκε κατά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε
η πανδημία του κορωνοϊού.
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