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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος STEP (Solution To Tackle Energy Poverty), ο Κυπριακός 

Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ)  διοργάνωσε συνολικά δέκα  εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαδικτυακές 

συναντήσεις, δια σκοπούς ενημέρωσης των καταναλωτών, -με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες 

καταναλωτών-, επεξηγώντας το φαινόμενο της  ενεργειακής φτώχειας στην Κύπρο. Στα πλαίσια 

επιμόρφωσης των καταναλωτών, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν,τους σκοπούς και στόχους του 

προγράμματος, τη διαχείριση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

καταναλωτή, τη παροχή γενικών συμβουλών για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και παρουσίαση των 

σχεδίων και χορηγιών που προσφέρονται απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Επιπρόσθετα απαντηθήκαν πολλά ερωτήματα που έθεσαν οι καταναλωτές, καθώς επίσης και καταγράφηκαν 

αρκετές προτάσεις τους που λήφθηκαν υπόψη δια την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. 

Ο ΚΣΚ, πραγματοποίησε συνάντηση με ομάδες καταναλωτών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου παρέχοντας 

τους επίσης χρήσιμο και αναλυτικό υλικό.  

 

Πρώτη Παρουσίαση με θέμα  «Ενεργειακή φτώχεια.   Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με 

ομιλητές τους Δρ Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, 

Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP (Οκτώμβριος 2019)  
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Διάλεξη με θέμα  «Απλά μέτρα μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού κόστους εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά. 
Σχέδια χορηγιών» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ομιλητής ο κ. Μάριος Κακούρης, Υπηρεσία ενέργειας, Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.(22 Οκτωβρίου 2022)  

 

Διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» στο Κωνσταντινελένιο ίδρυμα, με ομιλητές τους 
Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος 
της ομάδας του προγράμματος STEP. Την ομιλία αυτή χαιρέτησαν η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής 
Καταναλωτών, κος Μάριος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και κος Κυριάκος 
Καρεκλάς, Δήμαρχος Αθηένου (4 Δεκεμβρίου 2019) 

 

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο ΣΠΑΒΟ (Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην 
Οικογένεια) (16 Δεκεμβρίου 2019) 
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Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στην Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλα (Λεμεσό) (28 Σεπτεμβρίου 2020) 

 

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στην Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλα (Λεμεσό) (28 Σεπτεμβρίου 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων (5 Οκτωβρίου 2020) 
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Παρουσίαση ευρωπαικού προγράμματος STEP στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλλέπειας (19 Ιουνίου 2021) 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διοργάνωσε τη Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η 

Ενεργειακή Φτώχεια στην Κύπρο» – Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP» με βασικό ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη 

Ρωσσίδη, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές οι: 

 κος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής Λευκωσίας («Η ενεργειακή φτώχεια στην Κύπρο») 
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 κος Νίκος Χατζηνικολάου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας 
Εμπορίου και Βιομηχανίας («Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων ως εργαλείο καταπολέμησής της ενεργειακής 
φτώχειας») 
 κα. Βιργινία Χρίστου, Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και Μέλος της ομάδας του 
Προγράμματος STEP («Ενημέρωση για τη δράση και τις μελλοντικές ενέργειες του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών σε σχέση με το πρόγραμμα STEP»  


