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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Τελέσθηκαν παράλληλα τα εγκαίνια του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου  

στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη 
 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και της Τράπεζας Κύπρου 
υπέγραψαν την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016,  εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ 
μέρους της Τράπεζας, ο Διευθυντής Διεύθυνσης 
Εταιρικών Σχέσεων, κ. Μιχάλης Περσιάνης. 
 
Η συνεργασία αφορά στην προώθηση της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, την 
προαγωγή και αναβάθμιση των προϊόντων και 
υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου τόσο εντός όσο 

και εκτός των συνόρων της, την καλλιέργεια ερευνητικής παιδείας στους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τη συνεργασία στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, των 
Οικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Πολιτισμού.  
 
Η συνεργασία επισφραγίστηκε και με την επίσημη τέλεση των εγκαινίων του υποκαταστήματος της 
Τράπεζας Κύπρου στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης.   
 

Κατά την τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης καλωσόρισε με ιδιαίτερη 
χαρά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τους αξιωματούχους της Τράπεζας Κύπρου, αναφέροντας ότι, τόσο 
με την υπογραφή του Μνημονίου, όσο και με την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος  της 
Τράπεζας στην Πανεπιστημιούπολη, εγκαινιάζεται μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία μεταξύ των 
δύο μερών. Το Μνημόνιο, τόνισε ο κύριος Χριστοφίδης, προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας σε 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως για παράδειγμα στον τομέα των Τραπεζικών και 
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Χρηματοοικονομικών Μελετών, τα Οικονομικά και 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση αλλά και τη συνεργασία μεταξύ της 
Τράπεζας Κύπρου και της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα επιστημονικής 
πληροφόρησης, με στόχο την προώθηση της 
έρευνας στην Κύπρο με θέμα την οικονομία και τη 
διατήρηση και συντήρηση ιστορικών αρχείων με 
στόχο την ανοικτή πρόσβαση.  Ο Πρύτανης 
σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ενδιαφέρεται σοβαρά για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, και η 
Τράπεζα Κύπρου αποτελεί σημαντικό συνεργάτη στην προσπάθεια αυτή.  Ο κύριος Χριστοφίδης 
εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με την προώθηση της δημιουργίας spin – off εταιρειών 
(επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί), οι νέοι του τόπου θα συμβάλουν αποφασιστικά στο 
χτίσιμο της νέας οικονομίας που θα βγάλει την Κύπρο από την κρίση. 

   

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων της Τράπεζας Κύπρου, κ. Μιχάλης Περσιάνης, 
ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία και ανέφερε ότι με τη λειτουργία του νέου 
υποκαταστήματος της Τράπεζας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν εγκαινιάζεται μόνο η φυσική της 
παρουσία αλλά και μια νέα περίοδος συνεργασίας. «Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας, 
εγκαινιάζεται και η συνεργασία σε ένα μεγάλο πεδίο που αφορά στην Έρευνα, την Εκπαίδευση και 
τον Πολιτισμό, θεματικές που αποτελούν προτεραιότητα για την Τράπεζα Κύπρου.  Η Τράπεζα 
Κύπρου είναι αφοσιωμένη στην προώθηση της καινοτομίας στον τόπο, καθώς με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.  Μέσω του Μνημονίου προσφέρεται η ευκαιρία για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας προς όφελος των δύο μερών αλλά και του τόπου γενικότερα», σημείωσε ο 
κύριος Περσιάνης. 

 

 

Επισφράγιση στενής συνεργασίας  

 

Την Τετάρτη, 16 Ιουνίου εγκαινιάστηκε και 
επίσημα το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, 
στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην 
Πανεπιστημιούπολη. Τα εγκαίνια του 
υποκαταστήματος, το οποίο παρέχει τραπεζική 
θυρίδα και Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή για 
εξυπηρέτηση των αναγκών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, τέλεσαν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Χούρικαν.   

 

Όπως σημείωσε ο Πρύτανης, η Τράπεζα Κύπρου έκανε μια εξαιρετική επιλογή να λειτουργήσει 
υποκατάστημά της στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Η Τράπεζα Κύπρου θα βρίσκεται 
στην πόλη της γνώσης με 10.000 περίπου ανθρώπους, οι οποίοι αυξάνονται όλο και περισσότερο. Σας 
καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και είμαι βέβαιος ότι θα εξυπηρετείτε την κοινότητα και θα 
προσφέρετε ελκυστικές υπηρεσίες για τους νέους φοιτητές μας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον 
αυτού του τόπου», τόνισε.  
 



 
 
 
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Χάρης Πουαγκαρέ σε 
χαιρετισμό του στα εγκαίνια σημείωσε ότι η 
Τράπεζα Κύπρου μετατρέπεται σε ένα σταθερό 
υποστηρικτή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των 
νέων μας διαβεβαιώνοντας  ότι θα είναι δίπλα  
τους σε κάθε ενέργεια και δράση τους.  
 
 
 
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 

 


