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ΔΩΡΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ CYTA ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Τη διαχρονική στήριξή της στην εκπαίδευση και τους νέους της Κύπρου επιβεβαίωσε η CYTA, μέσω της 
δωρεάς τεχνολογικού εξοπλισμού προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας της CYTA δώρισε στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 32 
ηλεκτρονικές ταμπλέτες τελευταίας τεχνολογικής γενεάς, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τους 
επισκέπτες της Βιβλιοθήκης. 
 
Η τελετή παράδοσης του εξοπλισμού έλαβε μέρος στις 25 Ιανουαρίου 2019. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου παρέστησαν, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης 
Γιαπιντζάκης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγήτρια Ειρήνη - Άννα Διακίδου και ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών κ. Γιώργος Λαμπριανού. Εκ μέρους της CYTA, παρέστησαν ο κ. 
Νίκος Χαραλάμπους, Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής και Πολιτικής, η κα Αλεξάνδρα Γιαλλουρίδου, 
Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και ο κ. Χρίστος Χρίστου, Επικεφαλής Κέντρου Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας .  
 
Όπως ανέφερε ο Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, «η συνεργασία μεταξύ της CYTA, η οποία είναι ο 
μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, και του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι διαχρονική και 
μείζονος σημασίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει ενεργά τη διάδραση με τους ημικρατικούς 
οργανισμούς, τη βιομηχανία και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι μεταξύ άλλων δύνανται να αξιοποιούν την 
εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος. Ευχαριστούμε θερμά τη CYTA, 
η οποία στο πλαίσιο της εν λόγω αγαστής μας συνεργασίας προέβη  στη σημερινή δωρεά» κατέληξε ο κ. 
Γιαπιντζάκης.   
 
Στη δική του δήλωση, ο κ. Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στο εξαιρετικό και σημαντικό για τη χώρα έργο που 
επιτελεί το Πανεπιστήμιου Κύπρου, καθώς και στην πολύπλευρη και επιτυχημένη συνεργασία που οι δύο 
Οργανισμοί έχουν αναπτύξει διαχρονικά. Στην αναφορά του για τη νέα βιβλιοθήκη, σημείωσε ότι αποτελεί 
ένα από τα πιο εντυπωσιακά οικοδομήματα της χώρας μας, το οποίο αναμένεται, μέσα από το έργο του, 
να έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των μελλοντικών γενιών του τόπου.  
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