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Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στην Αθήνα
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το άριστο
επίπεδο των σχέσεων και η στενή και εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία.
Η συζήτηση μεταξύ των δύο Υπουργών επικεντρώθηκε σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με
έμφαση στις συνέργειες στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στην εναρμόνιση της
διαδικασίας εισδοχής των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια για
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μετά τις αλλαγές που έχουν εισαχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα της
Κύπρου και της Ελλάδας. Αποφασίστηκε όπως οι συζητήσεις συνεχιστούν και σε τεχνοκρατικό
επίπεδο μέσω των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών.
Συζητήθηκαν, επιπρόσθετα, θέματα κοινής στρατηγικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Χαμπιαούρης συναντήθηκε επίσης με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας κ.
Λυδία Κονιόρδου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα του
Σύγχρονου Πολιτισμού (το σύγχρονο θέατρο και το αρχαίο δράμα, συμπαραγωγή ταινιών, Φεστιβάλ
Κινηματογράφου, συνεργασία μεταξύ Ορχηστρών), καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για
θέματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο Υπουργός ενημέρωσε την κ. Κονιόρδου για τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει για δημιουργία
Υφυπουργείου Πολιτισμού στην Κύπρο, αναφέροντας ότι η προσφορά τεχνογνωσίας από το
Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας στον σχεδιασμό και στη λειτουργία του Υφυπουργείου
Πολιτισμού της Κύπρου είναι πολύ σημαντική.

1

Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία εισδοχής Κύπριων φοιτητών σε δραματικές σχολές της Ελλάδας
και αποφασίστηκε όπως διερευνηθεί η πιθανότητα όπως οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται στην
Κύπρο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των σχολών από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω
θέματα θα συζητηθούν περαιτέρω στην επικείμενη επίσκεψη της κ. Κονιόρδου στην Κύπρο που θα
πραγματοποιηθεί τέλος Μαΐου.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού επισκέφθηκε το Μορφωτικό Τμήμα της
Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας “Σπίτι της Κύπρου” στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τις
δραστηριότητές του. Εξήρε το αξιέπαινο έργο που επιτελείται ως προς την προβολή της πνευματικής
παραγωγής των Κύπριων λογοτεχνών και καλλιτεχνών και ως προς την καλλιέργεια και ενδυνάμωση
των πολιτισμικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
συναντήθηκε, τέλος, με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Κυριάκο Κενεβέζο.
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