
Οι ερευνητικοί εταίροι του STEP-IN διαθέτουν σημαντική 
εμπειρία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της 
στήριξης των καταναλωτών: φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
ενώσεις καταναλωτών, δήμοι, πάροχοι ενέργειας, 
ρυθμιστικές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. 
Όλοι οι εταίροι αφιερώνονται στο να κάνουν τη διαφορά 
στη ζωή των καταναλωτών.

Οι εταίροι δεσμεύονται να φέρουν 
τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο 
πρόγραμμα, ώστε πραγματικά να κάνουν 
τη διαφορά στις ζωές εκείνων που έχουν 
ανάγκη.
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Παρακαλώ επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα του 
Βιωματικού Εργαστηρίου Μετσόβου για περισσότερες 
πληροφορίες και συμμετοχή σε αυτό.

Το STEP-IN στοχεύει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σας από πλευράς 
θερμικής άνεσης, μείωσης των 
ενεργειακών δαπανών, γνώσης της 
χρήσης ενέργειας και καλύτερης 
κατανόησης των λογαριασμών ενέργειας.

Το STEP-IN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
«Horizon 2020» της Ε.Ε., με την υπ’ αριθ. 785125 συμφωνία επιχορήγησης

Η κοινοπραξία STEP-IN Θα θέλατε να συμμετάσχετε 
στο STEP-IN και να λάβετε 
ενεργειακές συμβουλές 
από εξειδικευμένους 
συμβούλους;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΈΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΈΤΣΟΒΟΥ

Έπισκεφθείτε το STEP-IN στο Facebook! 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Βελτίωση των επιπέδων άνεσης



Ενεργειακά Καφέ
Μπορείτε να συναντηθείτε με ειδικούς στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και να λάβετε συμβουλές, σε ένα χαλαρό περιβάλλον 
με ποτό και φαγητό. Τα ενεργειακά καφέ δίνουν τη δυνατότητα 
σε τοπικά νοικοκυριά να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν 
με ενεργειακούς ειδικούς.

Οικιακοί ενεργειακοί σύμβουλοι
Οι ενεργειακοί σύμβουλοι επισκέπτονται το σπίτι σας και 
παρέχουν λεπτομερείς και εξειδικευμένες συμβουλές και 
εκπαίδευση σε θέματα μείωσης της ενεργειακής σπατάλης όπως

• Αποδοτική χρήση του συστήματος θέρμανσης

• Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω μόνωσης, ανακαίνισης, 
αποδοτικών συσκευών, λαμπτήρων LED κλπ.

• Αλλαγή του προμηθευτή ενέργειας

Τα Βιωματικά Εργαστήρια του STEP-IN είναι συμμετοχικά και επικεντρώνονται στον καταναλωτή, 
για να φέρουν πραγματικά μακροπρόθεσμα οφέλη στις κοινότητες, τα νοικοκυριά και τους 
καταναλωτές. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Βιωματικά Εργαστήρια είναι δωρεάν.

Το Έργο συνεργάζεται με καταναλωτές για να συμβάλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων άνεσης του νοικοκυριού. 
Επίσης παρέχει συμβουλές βέλτιστων πρακτικών σε φορείς 
που συνεργάζονται με καταναλωτές και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη νέων κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών. 
Το STEP-IN στηρίζεται σε προηγούμενες έρευνες και ο 
σχεδιασμός του επιτρέπει συγκρίσεις με πρότερα ευρήματα.

Το STEP-IN συνεργάζεται με πολίτες σε τρία Βιωματικά 
Εργαστήρια στην Ευρώπη, ένα εκ των οποίων είναι στο 
Μέτσοβο. Οι τοπικοί καταναλωτές έχουν την καλύτερη 
γνώση για ενεργειακά ζητήματα της περιοχής τους όπως 
η ενεργειακή κατανάλωση, η ενεργειακή απόδοση, τα 
ενεργειακά κόστη, τα καύσιμα κλπ.

Χρήση εργαλείων ΤΠΕ
Εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν 
ενεργειακές πληροφορίες του σπιτιού και να βοηθήσουν 
εσάς και τον ενεργειακό σύμβουλο να κατανοήσετε 
καλύτερα την ενεργειακή σας κατανάλωση, τους 
λογαριασμούς κλπ.

Ενημερωτικές καμπάνιες
Φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη για 
βιώσιμη χρήση της ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές 
επιλογές στην καθημερινή ζωή.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
STEP-IN βοηθά τους καταναλω-
τές στη χρήση της ενέργειας

Τα οφέλη σας από το STEP-IN

Χρήση Βιωματικών Εργαστηρίων για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και των επιπέδων άνεσης


