
 
  

9 Ιουνίου 2017 
 
  

 

  Στα πλαίσια του Έργου “Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης” (ΣΥΥ), το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2017, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

(ΥΠΠ), η δεύτερη και τελευταία παρουσίαση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 

της μελέτης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΥΠΠ. 

 

 Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε ως μέρος της συμφωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) με το ΤΕΠΑΚ και έχοντας ως αποδέκτη των υπηρεσιών 

το ΥΠΠ. Πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στα πλαίσια του έργου ΣΥΥ, με την οποία το ΥΠΠ 

αρχίζει και επίσημα την υλοποίηση ενός έργου καίριας και πρωταρχικής σημασίας, με στόχο να 

ενσωματώσει σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) στην Κυπριακή 

Εκπαίδευση. 

 

 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, σε σύντομο χαιρετισμό του, κατέδειξε τη 

μεγάλη σημασία που έχει το έργο αυτό για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στην 

παρουσίαση ήταν παρόντες η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, Επαρχιακοί Επιθεωρητές, Διευθυντές 

και Προϊστάμενοι από Διευθύνσεις, Τμήματα και Υπηρεσίες του ΥΠΠ, εκπρόσωποι Συνδέσμων 

Γονέων, Σχολικών Εφορείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Κατά την παρουσίαση έγινε 

τηλεδιάσκεψη με συνεργάτη του ΤΕΠΑΚ από την Ελλάδα, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, 

συζητήθηκαν τα ευρήματα της μελέτης “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον Υψηλού 

Επιπέδου Σχεδιασμό και Ανάλυση του Συστήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης”. Η συζήτηση ήταν 

εποικοδομητική με επίλυση αποριών και καταγραφή παρατηρήσεων, προβληματισμών και 

επισημάνσεων  των παρευρισκομένων. 

 

 Με την ολοκλήρωση του έργου «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης», μαθητές και γονείς θα 

έχουν, μεταξύ άλλων, άμεση πρόσβαση και ενημέρωση για την επίδοση των παιδιών, όπως 

επίσης και για τα διάφορα τεκταινόμενα στα σχολεία. Η βελτίωση της διαχείρισης της 



πληροφορίας και των δεδομένων, η μείωση της γραφειοκρατίας, η μείωση του κόστους και του 

χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών είναι επίσης σημαντικά οφέλη. Κέρδος θα υπάρξει στην έγκαιρη 

στελέχωση των σχολείων, στην επικέντρωση των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό τους έργο και 

στην διοίκηση του ΥΠΠ, που θα γίνει πιο ευέλικτη και παραγωγική. Όλα αυτά θα γίνονται 

ανεξάρτητα γεωγραφικού πλάτους και χρόνου, με τη χρήση Διαδικτύου (υπολογιστές κινητά 

τηλέφωνα, ταμπλέτες), με αποτέλεσμα την πλήρη αυτοματοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των 

διαδικασιών.  


