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Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα  

«Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο: Η πιο βιώσιμη και προσιτή επιλογή σύμφωνα με τον Κυπριακό 
Σύνδεσμο Καταναλωτών» 

 

Αγαπητοί,  

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη διαδικτυακή 
εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο: Η πιο βιώσιμη και προσιτή επιλογή σύμφωνα με τον Κυπριακό 
Σύνδεσμο Καταναλωτών». Για πρώτη φορά στη Κύπρο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μελέτης για το 
Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου, TCO. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 
2021 και ώρα 16:00-18:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM. 
 
Η μελέτη ανατέθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών BEUC μαζί με τον Κυπριακό Σύνδεσμο 
Καταναλωτών, στην εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου «Element 
Energy». 
 
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρόμοιες μελέτες βοήθησαν τις κυβερνήσεις να λάβουν σωστές αποφάσεις 
σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που συμβάλλουν στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να 
εφαρμόσουν σχέδια στήριξης για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή κινητικότητα. 
 
Θα συζητήσουμε στην εκδήλωση βήματα μετάβασης στην καθαρή κινητικότητα, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ 
φάσμα φορέων χάραξης πολιτικής και παραγόντων της αγοράς; καταναλωτές, διανομείς αυτοκινήτων, 
ακαδημαϊκοί, ΜΚΟ. 
 
Ομιλητές:  

1) Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος 

2) Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών κ. Μάριος Δρουσιώτης 

3) Βουλευτής Λευκωσίας, Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπος 

Θεοπέμπτου 

4) Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης - Πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Υπεύθυνος του 

προγράμματος TCO 

5) Δημοσιογράφος, αντιπρόεδρος του οργανισμού Autobest κ. Πέτρος Σουτζιής 

6) Υπηρεσία E-Charge ΑΗΚ, Μηχανικός Δικτύου κ. Μάριος Παππουτής 
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7) Δ/της eVmotion Cyprus, κ. Σπύρος Μιχαηλίδης 

8) Εκπρόσωπος της εταιρείας Unicars  

 

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 29η 

Ιουνίου 2021. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 

22516112 ή 99144662. 

 

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

 

Με εκτίμηση, 

 

Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης 

Μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών 

Πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών,  

Υπεύθυνος του προγράμματος TCO. 
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