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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η INTERSPORT ATHLETICS 

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Intersport Athletics 
υπέγραψαν την Tρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, 
Συμφωνία Συνεργασίας. Εκ μέρους των δύο 
μερών, τη Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν, ο 
Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και η 
Διευθύντρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Intersport Athletics για Κύπρο και Ελλάδα, κα 
Μαρία Κολοκυθά. 
 
Η Συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
συνεργασία σε τομείς που αφορούν την ένταξη 
των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην αγορά εργασίας, μέσω της προσφοράς 
θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης σε Κύπρο και Ελλάδα, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
φοιτητών και αποφοίτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων, την ανάθεση έργων 
(projects) κοινού ενδιαφέροντος σε φοιτητές στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους και την 
ευρύτερη συνεργασία σε δράσεις σταδιοδρομίας και αθλητισμού.   
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της Συμφωνίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την Intersport Athletics, για τις ευκαιρίες που 
προσφέρει στους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου. 
 
Η Διευθύντρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Intersport Athletics, κα Μαρία Κολοκυθά, τόνισε ότι 
«το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί για την εταιρεία μας στρατηγικό εταίρο, καθώς το υψηλό ακαδημαϊκό 
επίπεδο των φοιτητών του, αλλά και η άψογη οργάνωση και συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας μας 
εμπνέει και μας δίνει ώθηση να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε νέες ιδέες και ενέργειες. Είμαστε 
ικανοποιημένοι για τη συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ 
φέτος θα επεκταθεί για πρώτη φορά στον τομέα του Erasmus Placement προσφέροντας εργασιακή 
εμπειρία σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα».  
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