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Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2017  

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ DAIKIN ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε 

ΛΤΔ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TMHMATOΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και της ευαισθησίας που 

επιδεικνύει στον τομέα της παιδείας, η 

εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ,  

παραχώρησε για δεύτερο συνεχές έτος, 

υποτροφία, ύψους €3.000. 

Η υποτροφία παραχωρείται με την ευκαιρία 

της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την 

έναρξη της συνεργασίας με την Daikin, μια 

κορυφαία  κατασκευάστρια εταιρεία 

συστημάτων κλιματισμού και πρωτοπόρα στον τομέα της τεχνολογίας. Η εταιρεία Φάνος Ν. 

Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομών και κατασκευών, και πιο 

πρόσφατα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η μεταπτυχιακή υποτροφία αριστείας Daikin δίνεται στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτήτρια του 

Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου,   που θα 

φοιτήσει σε μεταπτυχιακά προγράμματά του Ιδρύματος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 

δικαιούχος της υποτροφίας Daikin κρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  ο φοιτητής Νικόλας 

Χριστοδούλου. 

Η απονομή της υποτροφίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας Φάνος Ν. Επιφανίου 

Δ.Ε. Λτδ, σε μια σεμνή τελετή, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή 

Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, του Προέδρου της εταιρείας, κ. Φάνου Επιφανίου και μελών της 

διευθυντικής ομάδας της εταιρείας. 
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε τις 

ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας προς την εταιρεία Φάνος Ν. 

Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, αφού μέσω των ‘Υποτροφιών Daikin’, όπως σημείωσε, αναγνωρίζεται για 

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

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Ο κος Χριστοφίδης ανάπτυξε σε συντομία το όραμα του Πανεπιστημίου 

για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο, αξιοποιώντας στο μέγιστο το δυναμικό των 

νέων και τις πρωτοπόρες, δημιουργικές ιδέες. Στο πλαίσιο της απονομής, ο Πρύτανης είχε την 

ευκαιρία να συζητήσει με απόφοιτους του Πανεπιστημίου που εργοδοτούνται στην εταιρεία 

και να τους ευχαριστήσει για την αγάπη που επιδεικνύουν για το πανεπιστήμιο στο οποίο 

σπούδασαν. Οι απόφοιτοι εξέφρασαν δε την περηφάνια τους για το πανεπιστήμιό τους και για 

τα επιτεύγματά του. 

 

 

 

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


