
 

1 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 
 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Όπως έχει πει ο Αμερικανός Αστρονόμος Carl Sagan «Ζούμε σε μια κοινωνία 

απολύτως εξαρτώμενη από την επιστήμη και την τεχνολογία, όπου σχεδόν 

κανένας δεν ξέρει τίποτα για την επιστήμη και την τεχνολογία». 

 

Σε καιρούς κατά τους οποίους επισυμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές τόσο σε 

κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο 

αλλάζει εκ βάθρων σε ζητήματα δομής, οργάνωσης αλλά και των μέσων προς 

αξιοποίηση. 

 

Σε αυτά τα πλαίσια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση μιας σταθερής και υγιούς αγοράς ενέργειας 

έχοντας ως πρωταρχική της υποχρέωση τη διασφάλιση της επάρκειας της 

ενέργειας με επίκεντρο την προστασία του συμφέροντος του καταναλωτή. 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου θα απονείμει 

απόψε τα Βραβεία ΡΑΕΚ στους Πρωτεύσαντες Φοιτητές και Φοιτήτριες της 

Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Φοιτητές τους οποίους η ΡΑΕΚ θα ήθελε στο μέλλον να συμπεριλάβει στο 

ανθρώπινο δυναμικό της. Με την εργοδότηση αριστούχων φοιτητών είμαστε 
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πεπεισμένοι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΡΑΕΚ θα αναβαθμίζονται όλο 

και περισσότερο προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.  

 

Αγαπητοί φοιτητές, σήμερα επιβραβεύονται οι κόποι και οι προσπάθειές σας 

σε όλα αυτά τα χρόνια της φοίτησής σας. Σας αξίζει λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο 

και ευχές για μια πετυχημένη σταδιοδρομία και ευτυχία στη ζωή. 

 

Σήμερα επίσης επιβραβεύονται οι αγώνες των γονιών σας που τόσο σας 

στήριξαν, και που σήμερα έχουν κάθε λόγο να σας καμαρώνουν συγκινημένοι 

και να αισθάνονται εξαιρετικά υπερήφανοι. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει λοιπόν 

και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, για τους δικούς σας αγώνες και θυσίες. 

 

Παράλληλα όμως, επιβραβεύονται και οι κόποι των Καθηγητών σας, που με 

ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε στα πρόσωπά τους τις προσπάθειές τους να 

ευοδώνονται. Ένα τρίτο λοιπόν μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους τους καθηγητές 

για τη συνεισφορά τους στην πρόοδό σας. 

 

Τα εμπόδια που θα συναντήσετε για να πετύχετε θα είναι πολλά. 

 

Ωστόσο, όπως έχει πει ο Henry Ford, ο ιδρυτής της γνωστής βιομηχανίας 

αυτοκινήτων «τα εμπόδια είναι εκείνα τα φοβερά πράγματα που βλέπει κανείς, 

όταν παίρνει τα μάτια του από τον στόχο». Εύχομαι λοιπόν εσείς να κρατάτε 

πάντα σταθερό το βλέμμα σας στους στόχους σας. 

 

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους και καλή σταδιοδρομία. 

 

 

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς 

Πρόεδρος ΡΑΕΚ 


