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ΥΟΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2019- 2020
ΣΙΣΛΟ:

«Δκπαίδεςζη: Η πποζηαζία και εςημεπία ηων καηαναλωηών»
Ομιλίερ κάθε ΣΡΙΣΗ από 15 Οκηωβπίος, 2019 μέσπι 12 Μαΐος, 2020
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ
Αίθοςζα Α22. ‘Ώπα 5:30μ.μ. – 7:00μ.μ.
Σηλέθωνα επικοινωνίαρ: 22-516112, 99-144661

σολή Καηαναλωηών
Η ρνιή Δλειίθωλ Καηαλαιωηώλ ηδξύζεθε ην 1990 από ην δξαζηήξην ζηέιερνο ηνπ Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Καηαλαιωηώλ, θα ηαπξνύια Ιαθώβνπ.
Σν 2003 ε ηδξύηξηα ηεο ρνιήο, ηαπξνύια Ιαθώβνπ, βξαβεύηεθε από ην Σερληθό Παλεπηζηήκην ηεο Γεξκαλίαο κε ην βξαβείν “Tower Person
Award’’, ωο ε θαιύηεξε εθπαηδεύηξηα Δλειίθωλ Καηαλαιωηώλ ηεο Δπξώπεο.
Η θνίηεζε ήηαλ θαη παξακέλεη δωξεάλ γηα ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ καο γηαηί ζέινπκε λα εθπαηδεύζνπκε όζνπο πεξηζζόηεξνπο θαηαλαιωηέο άληξεο
θαη γπλαίθεο όιωλ ηωλ ειηθηώλ πνπ λα ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΚ. Σα καζήκαηα γίλνληαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα από ηνλ
Οθηώβξην κέρξη ην Μάην θαη από 5:30 - 7:00 κκ. Οη νκηιίεο ιακβάλνπλ ρώξα εδώ θαη ρξόληα ζε αίζνπζα πνπ καο παξαρωξεί δωξεάλ ην
Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο θαη ην επραξηζηνύκε ζεξκά. Από ην 2012 ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Διεύζεξν Παλεπηζηήκην
ηωλ Πνιηηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθωζίαο.
θνπόο ηεο ρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θαηαλαιωηέο ηηο ζωζηέο ζηάζεηο γηα αγνξά ηξνθίκωλ θαη άιιωλ πξνϊόληωλ αιιά θαη ππεξεζηώλ όπωο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη λα ζέηνπλ πξνηεξαηόηεηεο. Να κπνξνύλ λα απηνπξνζηαηεύνληαη, λα απαηηνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη λα αζθνύλ ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, όπωο λα αγνξάδνπλ κόλν όζα ρξεηάδνληαη. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη θαηαλαιωηέο είλαη πνιιά θαη δεκηνπξγνύληαη
κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηδίωο ηξνθίκωλ, κε ηε ρξήζε ρεκηθώλ πξνζζέηωλ, κε ηνλ ηξόπν πώιεζεο πξνϊόληωλ θαη αγαζώλ θαη ηελ έληνλε
δηαθήκηζε.
Οκηιεηέο ηεο ρνιήο Καηαλαιωηώλ είλαη επηζηήκνλεο από ην δεκόζην θαη ηδηωηηθό ηνκέα θαη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αθηινθεξδώο γηαηί θαη
απηνί ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα εθπαίδεπζε ηωλ θαηαλαιωηώλ. Δπραξηζηνύκε ζεξκά όινπο όζνπο ζπζηάδνπλ ηνλ πνιύηηκν ρξόλν
ηνπο γηα λα έξζνπλ λα καο δηαθωηίζνπλ. Σελ νκηιία αθνινπζεί ζπδήηεζε κεηαμύ εθπαηδεπόκελωλ θαη Οκηιεηή. Με απηό ηνλ ηξόπν ε επηζηεκνληθή
βάζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη πιήξωο θαηαλνεηή, θαη νη εθπαηδεπόκελνη γίλνληαη ηθαλνί λα απηνπξνζηαηεύνληαη.
Η ρνιή όπωο αλαθέξζεθε, ηδξύζεθε ην 1990 θαη ηώξα ιεηηνπξγνύλ ρνιέο όρη κόλν ζηε Λεπθωζία αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο όπωο ε Πάθνο.
Όιεο νη ρνιέο αθνινπζνύλ ην ίδην πξόγξακκα θάζε ρξόλν πνπ εηνηκάδεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο ρνιήο. Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην
2019-2020 είλαη «Δκπαίδεςζη: Η πποζηαζία και εςημεπία ηων καηαναλωηών»
ην ηέινο θάζε ρξόλνπ, κε ηελ νινθιήξωζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο ρνιήο, νη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβνύλ ζε αμηνιόγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη λα θάλνπλ εηζεγήζεηο. Δθπξνζωπνύλ επίζεο ηνλ ύλδεζκν ζηηο Σ.Δ.Δ..Κ (Σνπηθέο Δπηηξνπέο Διέγρνπ ρνιηθώλ Κπιηθείωλ) θαη
έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβνύλ ζε ειέγρνπο ζρνιηθώλ θπιηθείωλ, κεηά από εηδηθή εθπαίδεπζε.
ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα, πέξαλ ηωλ γλώζεωλ πνπ απνθνκίδνπλ, απνλέκεηαη πηζηνπνηεηηθό θνίηεζεο.
Μάξω Ρωζζίδνπ
Πξόεδξνο ηνπ Γηαρεηξηζηηθνύ πκβνπιίνπ ρνιήο Καηαλαιωηώλ ηνπ Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Καηαλαιωηώλ
θαη Μέινο ηνπ Κ..Κ.
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2019
Ημεπομηνία
1

15 Οκηωβπίος

Θέμα

'Δνεπγειακή θηώσεια.
Δςπωπαϊκό ππόγπαμμα STEP'

2

3

4

22 Οκηωβπίος

29 Οκηωβπίος

'Απλά μέηπα μηδενικού ή ζσεδόν μηδενικού
κόζηοςρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζηα
νοικοκςπιά. σέδια σοπηγιών.'
'Νέα εποσή: Γιασείπιζη αποβλήηων ππάζινα
ζημεία'

5 Νοεμβπίος

6

7

8

9

12 Νοεμβπίος

19 Νοεμβπίος

26 Νοεμβπίος

'Βόηανα: Ποιά ενιζσύοςν ηο ανοζοποιηηικό
ζύζηημα'

πληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο STEP
θ. Μάξηνο Καθνύξεο
Τπεξεζία ελέξγεηαο
Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο
θ. Αλδξέαο Παπαραξαιάκπνπο
Γήκαξρνο ηξνβόινπ

Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Τγείαο
θ. Γηώξγνο θαη θα. Έιελα Έιιελα
Βνηαλνιόγνη

'Τπαζθάλιζη ζηιρ αζθαλίζειρ. Σπόπορ
αζθάλιζηρ καηοικίαρ'

θ. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο

'Οι πεπί θοπολογίαρ ακινήηων ιδιοκηηζίαρ και
κεθαλαιοςσικών κεπδών νόμοι'

θ. Αλδξέαο Υξπζνζηόκνπ

3 Γεκεμβπίος

10 Γεκεμβπίος

Γξ ηακάηεο Ρωζζίδεο

Γξ Παλαγηώηεο Πέηξνπ,

'ΓεΤ: 1ον εξάμηνο λειηοςπγίαρ και θάπμακα'
5

Ομιληηήρ

Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ πλδέζκνπ Αζθαιηζηηθώλ
Δηαηξηώλ Κύπξνπ
Σκήκα Δζωηεξηθώλ Πξνζόδωλ
Γξ Μαξία Κνιηνύ

Δμβόλια για ενήλικερ

Βνεζόο Γηεπζύληξηα Παηδηαηξηθήο ζην Ννζνθνκείν
Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ ζηε Λεπθωζία

Δςπωπαϊκά ππόηςπα και πιζηοποίηζη για ηοςρ
Ηλιακούρ θεπμοζίθωνερ'

θ. Γηάλλεο Βαζηάδεο, Λεηηνπξγόο Σππνπνίεζεο
Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Από 11 Γεκεμβπίος 2019 μέσπι 13 Ιανοςαπίος 2020 Γιακοπέρ Υπιζηοςγέννων
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