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Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2015 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ DAIKIN ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε ΛΤΔ,  
ΥΨΟΥΣ €9.000 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της 

ευαισθησίας που επιδεικνύει στον τομέα της Παιδείας, 

η εταιρεία ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΛΤΔ, προχώρησε στη 

δωρεά χρηματικού ποσού ύψους €9.000 προς το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 

Η εν λόγω δωρεά θα έχει τη μορφή τριών 

μεταπτυχιακών υποτροφιών αριστείας, που θα δοθούν 

σε απόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών, 

Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι θα φοιτήσουν σε 

μεταπτυχιακά προγράμματά του. 

 

Κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου  και της εταιρείας 

ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΛΤΔ για την παροχή των υποτροφιών, η κυρία Άντρη Επιφανίου, Σύμβουλος 

Mάρκετιγκ της εταιρείας, δήλωσε τα ακόλουθα: «Στο πλαίσιο των εορτασμών μας για τα 20χρόνα της 

συνεργασίας μας με την Daikin, αποφασίσαμε να σημαδέψουμε την επέτειο αυτή με μια κίνηση που θα 

βοηθήσει τον κλάδο της μηχανολογίας.  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που κλείνει και εκείνο φέτος τα 25 χρόνια 

του, είναι φανερό ότι πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία.  Η θέση που κατέχει στον πίνακα κατάταξης των 

καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς είναι αξιόλογη, σε σχέση την ηλικία του και τη μικρή μας χώρα.  Με τα 

επιτεύγματά του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της έρευνας, και με τις αναβαθμίσεις, τόσο σε κτιριακό 

εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία θα 
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αποτελέσει σύντομα σημείο αναφοράς στο διεθνές σκηνικό της παιδείας.  Και με αυτή την έννοια, είμαστε 

πολύ ευχαριστημένοι που το όνομα της Daikin, ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα της, θα ταυτίζεται με αυτό 

του Πανεπιστημίου Κύπρο».  

 

Ο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η πανεπιστημιακή κοινότητα εκφράζουν τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη 

τους προς την εταιρεία ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΛΤΔ, αφού μέσω των ‘Υποτροφιών Daikin’ αναδεικνύεται για 

ακόμη μία φορά το πολύτιμο διδακτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

 

Τέλος ανακοίνωσης 


