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Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη Γεωργία  
 
«Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης», 
υπέγραψαν χθες ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής και ο Υπουργός 
Παιδείας και Επιστημών της Γεωργίας, κ. Mikhail Chkhenkeli. Η Υπογραφή πραγματοποιήθηκε 
στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου ο κ. Καδής πραγματοποιεί επίσημη 
επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του Γεωργιανού ομολόγου του. Το Μνημόνιο στοχεύει στην 
ενίσχυση της συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση και στη δημιουργία περισσότερων 
ευκαιριών για κινητικότητα και ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών.  
Παράλληλα, αναμένεται ότι θα συμβάλει στον ευρύτερο στόχο που έχει θέσει η Κυβέρνηση στον 
τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δηλαδή, να καταστήσει την Κύπρο ένα διεθνές εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό κέντρο.   
 
Η Κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Καδής, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της παροχής υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευσης.  Για το λόγο αυτό, και έχοντας θέσει ως στόχο την παροχή ενός υγιούς 
και αξιόπιστου συστήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την αύξηση του ενδιαφέροντος 
ξένων φοιτητών να σπουδάσουν στην Κύπρο, συστάθηκε ο Φορέας Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, ανέφερε ο Υπουργός.  
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καδής τόνισε ότι όλα τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου, 
δημόσια και ιδιωτικά, λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας πρώτιστα την ποιότητα στην εκπαίδευση και την 
αριστεία στη διδασκαλία.  «Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ένα αναγνωρισμένο επιχειρηματικό κέντρο, είναι χαρακτηριστικά 
που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ξένους ακαδημαϊκούς και φοιτητές», επισήμανε ο 
Κώστας Καδής. 
 
Οι δυο Υπουργοί αποφάσισαν την άμεση προώθηση της διαβούλευσης για υπογραφή 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών στην Ανώτερη Εκπαίδευση, την 
προσφορά εμπειρογνωμοσύνης από την Κύπρο στα θέματα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση και συνεργασίας στα  θέματα εκπαίδευσης 
για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.  Παράλληλα, ο κ. Καδής προσκάλεσε τον 
Γεωργιανό ομόλογό του να επισκεφθεί την Κύπρο. 
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού επισκέφθηκε το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας, όπου συζήτησε με τις πρυτανικές αρχές τρόπους περαιτέρω 
ενίσχυσης της συνεργασίας με τα κυπριακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.  Η προοπτική αυτή 
χαιρετίστηκε θερμά από τους γεωργιανούς πανεπιστημιακούς, οι οποίοι προσβλέπουν στην 
ανάπτυξη της κινητικότητας φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών και τη συνεργασία στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων. 
 
Ο κ. Καδής επισκέφτηκε, επίσης, το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 
Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας. «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα 
κοντά σας για να γνωρίσω το σημαντικό έργο που επιτελείτε για την προώθηση του ελληνικού 
πολιτισμού», τόνισε ο κ. Καδής, συγχαίροντας τους ακαδημαϊκούς για το αξιόλογο και 
πολύπλευρο έργο τους και διαβεβαιώνοντάς τους για τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 



 
 

 



 


