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Λευκωσία, 14 Νοεμβρίου 2012 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ 

Ακόμη μία ιδιωτική πρωτοβουλία αναδεικνύει το έργο που επιτελείται από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εταιρεία Hyperion Systems Engineering Public 

Ltd (ΥΠΕΡΙΩΝ), αναγνωρίζοντας το σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 

έργο το οποίο επιτελεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 20 χρόνια λειτουργίας 

του και την καθιέρωσή του στον παγκόσμιο χάρτη ως ένα επιστημονικό 

κέντρο αριστείας ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα παραχωρεί από το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, δύο βραβεία ύψους 3,000 ευρώ 

έκαστο. Τα βραβεία θα απονέμονται ετησίως, σε αριστούχους φοιτητές 

της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής.  

Σημειώνεται ότι στους δύο φοιτητές οι οποίοι θα λαμβάνουν κάθε χρόνο τα βραβεία, η ΥΠΕΡΙΩΝ θα προσφέρει 

θέσεις πλήρους απασχόλησης.  

Ακόμη, η ΥΠΕΡΙΩΝ θα χρηματοδοτεί με 4,000 Ευρώ ετησίως την ετήσια διάλεξη ‘The Hyperion Lecture’, η οποία 

θα παραδίδεται από σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της βιομηχανίας διεργασιών στον οποίο και 

δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Η ΥΠΕΡΙΩΝ αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο όμιλο εταιριών, με διεθνή δραστηριότητα, στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εφαρμογής και υποστήριξης εξελιγμένων συστημάτων μηχανικής για 

τη βιομηχανία διεργασιών. Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των 

πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, πετροχημικών, χημικών διεργασιών, φαρμακευτικών ειδών, τροφίμων και 

ποτών, ενέργειας, νερού και στην πρωτογενή βιομηχανία χάλυβα και αλουμινίου. Οι δραστηριότητες της 

εταιρείας εστιάζονται στους τομείς της Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης Τεχνολογικών Διεργασιών, ανάπτυξης 

Συστημάτων Εκτέλεσης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, Προηγμένου 

Σχεδιασμού Συστημάτων Διανομής, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων (Περισσότερες 

πληροφορίες: www.hyperionsystems.net). 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε θερμά την εταιρία 

για τη γενναιόδωρη της χειρονομία, η οποία έρχεται να συνεισφέρει ουσιαστικά κατά τη δύσκολη οικονομική 

περίοδο από την οποία επηρεάζονται σαφώς οι νέοι. Ευελπιστώ ανέφερε ότι και άλλες επιτυχημένες εταιρίες, 

αλλά και ιδιώτες,  θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΥΠΕΡΙΩΝ και θα συμβάλουν μέσα από τη στήριξη των 

νέων επιστημόνων στην οικονομική άνθιση του τόπου.  

 Τέλος Ανακοίνωσης 
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