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Τελετή παράδοσης - παραλαβής του χαρτοφυλακίου  
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 
Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
ειδική τελετή, κατά την οποία ο απερχόμενος Υπουργός, κ. Κώστας  Καδής, παρέδωσε το 
χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον νέο Υπουργό, κ. Κώστα 
Χαμπιαούρη. «Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από σήμερα βρίσκεται στα στιβαρά χέρια 
ενός ανθρώπου με γνήσιο ενδιαφέρον για την Παιδεία του τόπου. Ενός εξαιρετικού και ιδιαίτερα 
αποτελεσματικού τεχνοκράτη, ο οποίος ήταν από τους βασικούς συντελεστές των προσπαθειών 
που έγιναν τα τελευταία χρόνια για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος», τόνισε ο Κώστας Καδής καλωσορίζοντας τον νέο Υπουργό. 
 
Ο απερχόμενος Υπουργός αναφέρθηκε στο έργο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά 
τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι εφαρμόστηκαν πολιτικές και έγιναν 
μεταρρυθμίσεις για τις οποίες όλοι μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι και οι οποίες στηρίχθηκαν 
σε πολλή και συλλογική δουλειά. «Είναι γι’ αυτό που θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη 
Γενική Διευθύντρια, τις Διευθύνσεις και όλο το προσωπικό του ΥΠΠ για την εποικοδομητική 
συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και για τη στήριξη που μου παρείχαν», σημείωσε ο 
Κώστας Καδής.  Ευχαριστίες απηύθυνε και σε όλους τους φορείς με τους οποίους 
συνεργάστηκε τα χρόνια αυτά, όπως οργανωμένους γονείς, σχολικές εφορείες, εκπαιδευτικές 
οργανώσεις, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, τα συμβούλια και το προσωπικό των 
ημικρατικών οργανισμών που λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 
Από την πλευρά του, ο νέος Υπουργός τόνισε το αίσθημα υψηλής ευθύνης με το οποίο 
αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που 
επέδειξε στο πρόσωπό του, αναθέτοντάς του ένα δύσκολο και απαιτητικό Υπουργείο.  
 
Ο κ. Κώστας Χαμπιαούρης, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει το εξαίρετο και πολυσχιδές έργο και 
τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και τους τομείς 
του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νεολαίας, στο πλαίσιο και των προτεραιοτήτων που 
καταγράφονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη. Παράλληλα, 
υπογράμμισε την ξεκάθαρη πρόθεσή του να συνεργαστεί με όλους τους οργανωμένους φορείς 
της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, καλλιεργώντας 
εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να χειριστούν από κοινού σημαντικά ζητήματα, που 
επιδέχονται άμεσης αντιμετώπισης. 
 
Τέλος, ο κ. Χαμπιαούρης ευχαρίστησε τον προκάτοχό του Κώστα Καδή για όλα όσα προσέφερε 
στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού, σημειώνοντας τα εξής: «Η εργατικότητά του, η 
αφοσίωση, το συναινετικό του πνεύμα και η ανθρώπινη προσέγγισή του, μα πάνω από όλα το 
γεγονός ότι πάντα έθετε ως βασική προτεραιότητά του το καλό και το ωφέλιμο για τους μαθητές 
μας αλλά και όλους όσοι υπηρετούν την Παιδεία του τόπου μας, θα αποτελούν για μένα 
προσωπικά και τους συνεργάτες μου άξιο παράδειγμα προς μίμηση».  
 
 
 


