ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Αρ. Φακ.: 13.14.12.2.3
5 Μαρτίου 2021
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προς όλους/ες τους/τις δικαιούχους μαθητές/τριες
και τους γονείς/κηδεμόνες τους

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές/τριες
Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων

Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού µας συστήματος και την παροχή
ποιοτικής παιδείας στις νέες και στους νέους µας αποτελεί συλλογικό στόχο, αλλά και µία
από τις βασικότερες και συνεχείς προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν και
να δώσουν λύσεις οι σύγχρονες κοινωνίες, ειδικά σήμερα στο απαιτητικό και
ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας που ζούμε. Στο
πλαίσιο αυτού του στόχου αλλά και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έχει προχωρήσει σε ποικίλες
πρωτοβουλίες, σε υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αλλά και υιοθέτηση νέων
εκσυγχρονιστικών μέτρων. Μεταξύ αυτών, το ΥΠΠΑΝ συνέχισε τα τελευταία χρόνια την
εφαρμογή του προγράµµατος επιχορήγησης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) για
μαθητές/τριες Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών ΓυμνασίωνΛυκείων και προέβη στην αξιοποίηση των Η/Υ ως εργαλείου µάθησης και στήριξης της
διδακτικής διαδικασίας.
1.2. Το ΥΠΠΑΝ συνεπές στις εξαγγελίες του για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και
μέσων αλλά και ίσων ευκαιριών μάθησης, προχώρησε στην παραχώρηση χορηγίας €400
για αγορά φορητού Η/Υ σε μαθητές/τριες που φοιτούν: (α) στη Β΄ τάξη Δημόσιων
Γυμνασίων ή Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ, ή (β)
στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, δεδομένου ότι οι
οικογένειες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες (στην περίπτωση που είναι
ενήλικοι/ες) λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων
και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434 Λευκωσία,
Τηλ.: +357 22800634, Φαξ: +357 22800638, http://www.moec.gov.cy
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1.3. Πιο κάτω παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές αγοράς και περιγράφεται η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από όλους/ες τους/τις δικαιούχους, ώστε να
αγοράσουν καινούριο φορητό Η/Υ.
2. Κατευθυντήριες γραμμές αγοράς:
2.1. Το πρόγραμμα θα καλύψει την επιχορήγηση μόνο της αγοράς καινούριου
φορητού Η/Υ (τύπου laptop) που συνάδει με όλες τις σχετικές πρόνοιες της
Κυπριακής Νομοθεσίας και είναι συμβατός με τις ελάχιστες προδιαγραφές που
καθορίστηκαν από το ΥΠΠΑΝ, μαζί με το συνοδευτικό λογισμικό σύστημα. Οι
προδιαγραφές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

Μητρική Κάρτα
Υποστηριζόμενα Είδη Μνήμης RAM
Σκληρός Δίσκος
Χωρητικότητα

2.
3.

4.

5.

6.

Οθόνη
Διαγώνια Ορατή Επιφάνεια
Τεχνολογία
Μικροεπεξεργαστής
Εσωτερική Συχνότητα Ρολογιού (GHz) / Αριθμός Πυρήνων
(Cores)
Ο προσφερόμενος επεξεργαστής θα πρέπει να έχει
PassMark - CPU Mark σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα
Passmark https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Μέγεθος μνήμης Cache
Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM)
Χωρητικότητα
Ταχύτητα
Συνδέσεις
WLAN

7.

Βαλίτσα μεταφοράς και αποθήκευσης

8.

Επαφές
USB 2.0 ή ανώτερη
Λογισμικά

9.

Λειτουργικό Σύστημα
10.

Εγγύηση από πωλητή/τρια

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

DDR4 SDRAM
>= 240 SSD ή Μ.2
>= 13,3"
WXGA (ανάλυση 1366 x 768)
2.0 GHz / 2 cores ή 1,6 / 4 cores

≥ 5500
3MB
8GB
2133Mhz
Wi-Fi 802.11 b/g/n
ΝΑΙ – Κατάλληλη για τον προσφερόμενο
φορητό υπολογιστή
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Επιλογής του/της Μαθητή/τριας
(Windows 10 ή Mac OS, τελευταίες
εκδόσεις εγκατεστημένες πριν την
παράδοση)
2 Χρόνια

2.2. Οι δικαιούχοι μπορούν να προβαίνουν στην παραγγελία του φορητού Η/Υ από
προμηθευτή/εταιρεία πώλησης της δικής τους επιλογής. Για την επιχορήγηση θα γίνονται
δεκτές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 5 Μαρτίου 2021 μέχρι τις 31
Μαΐου 2021.
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3. Διαδικασία:
3.1. Κάθε δικαιούχος μαθητής/τρια θα παραλαμβάνει από το σχολείο του/της τα
απαραίτητα έντυπα (Βεβαίωση Δικαιούχου και Βεβαίωση Συμβατότητας
Υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές) που πρέπει να συμπληρωθούν από τους
γονείς/κηδεμόνες ή τους ενήλικους/ες μαθητές/τριες των Εσπερινών Γυμνασίων και τον
προμηθευτή/εταιρεία πώλησης, όπως επίσης και Βεβαίωση Φοίτησης, κατά τη σχολική
χρονιά 2020-2021, στη Β΄ τάξη Δημόσιου Γυμνασίου ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης, εγκεκριμένου από το ΥΠΠΑΝ, ή στην προπαρασκευαστική τάξη Εσπερινού
Γυμνασίου-Λυκείου. Όλα τα προαναφερόμενα έντυπα επισυνάπτονται.
3.2. Το σχολείο θα προχωρεί στην έκδοση των Βεβαιώσεων φοίτησης καθώς και στην
παράδοση των απαραίτητων εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν από τους
γονείς/κηδεμόνες ή τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες των Εσπερινών Γυμνασίων και τον
προμηθευτή/εταιρεία πώλησης (Βεβαίωση Δικαιούχου και Βεβαίωση Συμβατότητας
Υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές), μόνο μετά από την προσκόμιση των
σχετικών επικαιροποιημένων αποδεικτικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων λήψης
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ή του Δημοσίου Βοηθήματος (που
χορηγείται σύμφωνα με τον Περί Δημοσίων Χορηγημάτων και Υπηρεσιών Νόμο), τα οποία
πρέπει να εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής
Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3.3. Στη συνέχεια, κάθε δικαιούχος μαθητής/τρια θα προβαίνει στην παραγγελία φορητού
Η/Υ από προμηθευτή/εταιρεία πώλησης της επιλογής του/της. Τονίζεται εμφατικά ότι
κανένας/καμιά δικαιούχος δεν θα πρέπει να καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό
ποσό κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.
3.4. Μετά την παραγγελία, οι δικαιούχοι μαθητές/τριες θα πρέπει να προσκομίσουν
συμπληρωμένα όλα τα Έντυπα-Βεβαιώσεις (Βεβαίωση Δικαιούχου, Βεβαίωση
Συμβατότητας Υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές, Βεβαίωση Φοίτησης), μαζί με το
πρωτότυπο τιμολόγιο στις Γραμματείες των Σχολείων τους.
3.5. Το σχετικό τιμολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:








Όνομα και αριθμό ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
Όνομα, αριθμό ταυτότητας και αριθμό μητρώου μαθητή/τριας
Ημερομηνία παραγγελίας
Χαρακτηριστικά του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/ονομασία και σειριακό
αριθμό προϊόντος)
Όνομα και υπογραφή εκδότη του τιμολογίου
Λογότυπο της εταιρείας
Περίοδο εγγύησης.

3.6. Οι Γραμματείες των Σχολείων θα προωθούν όλα τα παραληφθέντα (Βεβαίωση
Δικαιούχου, Βεβαίωση Συμβατότητας Υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές, Βεβαίωση
Φοίτησης, Πρωτότυπο τιμολόγιο): (α) στις οικείες Σχολικές Εφορείες, στην περίπτωση των
μαθητών/τριών των Δημόσιων Γυμνασίων και των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ή (β)
στον/στη Διευθυντή/ντρια του Ιδιωτικού Σχολείου, στην περίπτωση των μαθητών/τριών
των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
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3.7. Η οικεία Σχολική Εφορεία/Διευθυντής/ντρια Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
θα προβαίνει στον έλεγχο των πιο πάνω παραληφθέντων, ταυτοποιώντας φορητό Η/Υ και
τιμολόγιο (όχι προτιμολόγια-proforma invoices), και θα εκδίδει τις επιχορηγήσεις υπό
μορφή επιταγής στο όνομα του προμηθευτή.
3.8 Η οικεία Σχολική Εφορεία/Διευθυντής/ντρια Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης θα
παραλαμβάνει τον Η/Υ και θα τον παραδίδει στον γονέα/κηδεμόνα του/της δικαιούχου
μαθητή/τριας ή στους/στις ενήλικους/ες μαθητές/τριες του Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου,
στις περιπτώσεις των Δημόσιων Σχολείων, οι οποίοι και θα υπογράφουν Βεβαίωση
παραλαβής.
4. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο που προσκομίζεται υπερβαίνει το ποσό των €400, η
επιχορήγηση θα καλύπτει μόνο το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, και η σχετική επιταγή
θα αναγράφει το ποσό της επιχορήγησης και όχι της αγοράς, δηλαδή €400. Το υπόλοιπο
του ποσού θα καλύπτεται από τον/τη δικαιούχο. Σε περίπτωση που η αγορά έχει
μικρότερο κόστος από το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, τότε στην επιταγή θα
αναγράφεται το ακριβές ποσό της αγοράς.
5. Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, για
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών και άμεση εφαρμογή της πιο πάνω
διαδικασίας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας http://www.moec.gov.cy. Για περαιτέρω
διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για τη διαδικασία στο
τηλέφωνο 22800634 και για τις τεχνικές προδιαγραφές του Η/Υ στο τηλέφωνο 22306030.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση registry@moec.gov.cy.

(Δρ Κυπριανός Δ. Λούης)
για Γενικό Διευθυντή

Κοιν.: Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων

Με την παράκληση όπως
ενημερώσετε τους/τις μαθητές/τριες
και Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων

