Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα
«Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Κύπρο»
Αγαπητοί,

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα «Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Κύπρο», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος STEP
(Solutions to Tackle Energy Poverty). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:0016:45, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και η επίλυση των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη
κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα το οποίο
επηρεάζεται αντίστοιχα από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την
αδυναμία των ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα ή τη μείωση των
εισοδημάτων τους, τα επίπεδα ανεργίας αλλά και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης
στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Εκτιμάται ότι πέραν των 50 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ζουν σε συνθήκες
«ενεργειακής φτώχειας», έχουν δηλαδή περιορισμένη ή και καμία πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές
υπηρεσίες (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός), γεγονός που επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στην ευημερία και
στην υγεία τους, όσο και στο περιβάλλον. Η Κύπρος αποτελεί ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ, του οποίου τα
ποσοστά ενεργειακής φτώχειας είναι αρκετά υψηλά.
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Ομιλητές:
1) Μάριος Δρουσιώτης - Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
2) Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης - Πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Υπεύθυνος
Προγράμματος STEP (Solutions to Tackle Energy Poverty).
3) Βιργινία Χρίστου - Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και μέλος της ομάδας
του Προγράμματος STEP (Solutions to Tackle Energy Poverty).
4) Νίκος Χατζηνικολάου - Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
5) Χαράλαμπος Θεοπέμπτου – Βουλευτής Λευκωσίας, Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην πιο πάνω διαδικτυακή εκδήλωση, παρακαλώ όπως αποστείλετε email στο
info@katanalotis.org.cy με το ονοματεπώνυμο σας. Τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης συμμετοχής η 23η
Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο
22516112.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας γνωρίσουμε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης!

Με εκτίμηση,

Βιργινία Χρίστου
Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών,
Μέλος της ομάδας του Προγράμματος STEP (Solutions to Tackle Energy Poverty).
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Διαδικτυακή Εκδήλωση – Ημερήσια Διάταξη
24 Ιουνίου 2021 15:00 – 16:45
«Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Κύπρο» - Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP
(Solutions to Tackle Energy Poverty)
Στόχοι:
• Κατανόηση του όρου «ενεργειακή φτώχεια».
• Συνεισφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της «ενεργειακής φτώχειας»
• Παροχή συμβουλών στους καταναλωτές δια σκοπούς διασφάλισης οικονομικότερων
και ασφαλέστερων «ενεργειακών» συνθηκών διαβίωσης.
• Ανταλλαγή απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο και ετοιμασία
προτάσεων πολιτικής.
Ώρα

Αναλυτικό πρόγραμμα

15:00

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών,
κ. Μάριο Δρουσιώτη.
Σύντομη παρουσίαση των βασικών ομιλητών.
Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

15:15

«Παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος STEP (Solution to Tackle
Energy Poverty)», Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης - Πρώην Πρόεδρος του
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Υπεύθυνος Προγράμματος STEP.

15:25

«Ενημέρωση για τη δράση και τις μελλοντικές ενέργειες του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών σε σχέση με το πρόγραμμα STEP», κα. Βιργινία
Χρίστου - Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
και Μέλος της ομάδας του Προγράμματος STEP.

3

15:40

«Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων ως εργαλείο καταπολέμησής της
ενεργειακής φτώχειας», κος Νίκος Χατζηνικολάου - Λειτουργός
Βιομηχανικών Εφαρμογών Α, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας
Εμπορίου και Βιομηχανίας.

16:00

«Η ενεργειακή φτώχεια στην Κύπρο», κος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Βουλευτής Λευκωσίας, Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών

16:20

Συζήτηση (Ερωτήσεις και Απαντήσεις επί του θέματος)

16:45

Ολοκλήρωση διαδικτυακής εκδήλωσης
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