6 Σεπτεμβρίου 2022
Υπογραφή Σύμβασης Έργου «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης (ΣΥΥ)
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης
Υπογράφηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου, Σύμβαση ύψους €20 εκατ. για το Έργο
«Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης» που αφορά στην εισαγωγή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ο Γενικός Διευθυντής κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος και εκ
μέρους της Ανάδοχου Εταιρείας NewcyTech Business Solutions Ltd ο
Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Ανδρέας Δερμοσονιάδης.
Η Σύμβαση προνοεί την ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία
ενός

ολοκληρωμένου

Μηχανογραφικού

Συστήματος

Ψηφιακού

Μετασχηματισμού μέσω του οποίου θα βελτιωθεί η διαχείριση των σχολικών
μονάδων,

θα

υποστηρίζονται

οι

εκπαιδευτικοί,

γονείς/κηδεμόνες

και

μαθητές/μαθήτριες στις καθημερινές διοικητικές ανάγκες τους και θα
συνδράμουν ενεργά την καθημερινή διαχείριση όλων των θεμάτων από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
(ΥΠΑΝ). Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και προμήθεια προηγμένου
εξοπλισμού και λογισμικών, την εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και υπηρεσίες
συντήρησης και λειτουργίας του Συστήματος για δεκαετή περίοδο.
Κεντρικός στόχος είναι γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί
να μπορούν να διεκπεραιώνουν τάχιστα όλες τις καθημερινές τους
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δραστηριότητες και θεσμοθετημένες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη
σχολική τους μονάδα και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με οποιασδήποτε
«έξυπνη» συσκευή κι αν διαθέτουν (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή οποιοδήποτε
τύπο Ηλεκτρονικού υπολογιστή). Με την εισαγωγή αυτού του Συστήματος
Μηχανογράφησης θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες άμεση πρόσβαση στις
λειτουργίες των σχολείων και στις πληροφορίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
του Υπουργείου και θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα και να βρίσκουν
απαντήσεις στις ανάγκες τους. Παράλληλα, με τη χρήση του Συστήματος
μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών και
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ,
όπως και καλύτερος συντονισμός του Υπουργείου με άλλες Υπηρεσίες του
Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, το Έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
•

Τη μηχανογράφηση διαφόρων διαδικασιών που αφορούν στην Ειδική
Αγωγή, στη στελέχωση και διαχείριση των σχολικών μονάδων, στα
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στις Παγκυπρίες Εξετάσεις, σε
ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών/τριών, σε ηλεκτρονικές πληρωμές προς
Συνδέσμους

Γονέων,

με

στόχο

τη

διεκπεραίωση

τους,

χωρίς

καθυστερήσεις και σφάλματα.
•

Την παροχή ασφάλειας των δεδομένων και συνεχούς ενημέρωσης της
πληροφορίας.

•

Την τυποποίηση όλων των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών του
ΥΠΑΝ, με στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και του
διοικητικού κόστους.

•

Την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους/ες.

•

Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΥΠΑΝ.

•

Την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του ΥΠΑΝ
και άλλων κυβερνητικών Τμημάτων και την παράλληλη διασφάλιση της
αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ εμπλεκόμενων
Υπηρεσιών και Φορέων.
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Η Σύμβαση είναι ύψους πάνω από €20 εκατομμύρια (€20,201,244.90
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και είναι μια από τις μεγαλύτερες συμβάσεις
ψηφιακού μετασχηματισμού που υπόγραψε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
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