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Ο πρόεδρος της Bank of Sydney, Νικόλαος Παπα-
ναστασίου (Pappas) ΑΜ ανακοίνωσε σήµερα τον 
διορισµό του  µέχρι πρόσφατα  ∆ιευθυντή ∆ι-
εύθυνσης ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων του Οµίλου 

Τράπεζας Κύπρου, Μίλτου Μιχαηλά, στη θέση του ∆ι-
ευθύνοντος Συµβούλου (CEO) της Τράπεζας.
Ο κύριος Παπαναστασίου είπε «Το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Bank of Sydney είναι ενθουσιασµένο που ο 
Μίλτος αποδέχθηκε τη πρόσκληση µας να αναλάβει την 
ηγεσία καί να οδηγήσει τη Τράπεζα µας στην επόµενη 
φάση της ιστορίας της. Ο Μίλτος γνωρίζει πολύ καλά 
το Τραπεζικό σύστηµα στην Αυστραλία όπως επίσης και 
την Τράπεζα µας αφού ήταν ο Γενικός ∆ιευθυντής τη 
περίοδο 2001-2006.»
«Ανέλαβε την ηγεσία της τότε εκκολαπτόµενης θυγατρι-
κής Τράπεζας µας στην Αυστραλία το 2001 και κατάφε-
ρε να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσµατα µέσα σέ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, να προσελκήσει ενα υγιές χαρτοφυ-
λάκιο δανείων και καταθέσεων, µία δυναµική ανώτερη 
∆ιευθυντική µονάδα και να φέρει τη Τράπεζα σε κερ-
δοφορία µέσα σε µόνο 13 µήνες» πρόσθεσε ο κύριος 
Παπαναστασίου.
«Καλοσωρίζουµε τον Μίλτο µε µεγάλη ικανοποίηση, σί-
γουροι ότι θα οδηγήσει τη Τράπεζα µας σε µια ακόµη 
περίοδο ανάπτυξης και εδραίωσης.»
Στρατηγικός ηγέτης, πάντα στην πρώτη γραµµή µε γνώ-
µονα  το αποτέλεσµα, µε ιστορικό µεγάλων επιτυχιών 
στο ∆ιεθνή Τραπεζικό τοµέα και σε εξαιρετικά απαιτη-
τικά περιβάλλοντα, ο Μίλτος φέρνει µαζί του τραπεζικές 
και ηγετικές ικανότητες  υψηλού επιπέδου.
Ο κύριος Μιχαηλάς  είπε: «Είµαι περήφανος και ενθου-
σιασµένος που θα επανέλθω για να ηγηθώ και πάλιν 
την οµάδa της Bank of Sydney. Είναι προνόµοιο που 
µου δόθηκε η ευκαιρία να οδηγήσω αυτό τον Τραπε-
ζικό οργανισµό σε περαιτέρω ανάπτυξη µέσα στον Αυ-
στραλιανό Τραπεζικό τοµέα. Θέλω να ευχαριστήσω το 
Πρόεδρο και ολόκληρο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 
εµπιστοσύνη τους και δεσµεύοµε να εργαστώ στενά µε 
την οµάδα µε στόχο τη δηµιουργία νέων επιτυχιών γρά-
φοντας ενα νεο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας.
Ο κύριος Μιχαηλάς επιστρέφει στην Bank of Sydney  ως 
CEO, αφού οδήγησε µε  επιτυχία τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών  
∆ραστηριοτήτων  του Οµίλου Τραπεζας Κύπρου. ∆ιετέ-
λεσε µέλος  της εκτελεστικής επιτροπής το Οµίλου µε 
διάφορες συµµετοχές σε ∆ιοικητικά Συµβούλια συµπε-
ριλαµβανοµένων της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωµένο 
βασίλειο και της Τράπεζας Κύπρου στα Channel Islands.
Ο κύριος Μιχαηλάς είναι απόφοιτος του πανεπιστηµίου 
Aston µε πτυχίο (Joint Honours) στο management and 
computer Science (First class Honours) και µε MBA in 
Financial services (µε διάκριση) απο το πανεπιστήµιο 
του Nottingham. Είναι µέλος του  Institute of Directors, 
UK µε Diploma in Company Direction και είναι Associate 
of the Chartered Institute of Bankers (ACIB).
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