Ανακοίνωση ΚΣΚ για την ολοκλήρωση των διαλέξεων της Σχολής
Καταναλωτών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ακόμα ένα ακαδημαϊκό έτος έχει ολοκληρωθεί για τη Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών, η οποία από το 1990 συνεχίζει να προσφέρει γνώσεις στους καταναλωτές.
28 χρόνια στα οποία η Σχολή Καταναλωτών έχει βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές σε όλη την Κύπρο
να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να γνωρίσουν τον μεγάλο αριθμό νομοθεσιών
που υπάρχουν, αλλά και διαδικασιών μέσα από τις οποίες μπορεί ο καταναλωτής να διεκδικήσει το
δίκαιο του.
Η Σχολή Καταναλωτών συνέχισε λοιπόν και φέτος τις διαλέξεις τις, οι οποίες έγιναν από
καταξιωμένους επιστήμονες και τεχνοκράτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αφιλοκερδώς,
γιατί και οι επιστήμονες αυτοί αντιλαμβάνονται τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει ο σωστά
ενημερωμένος καταναλωτής στην αγορά, η οποία με τον χρόνο επεκτείνεται και δεν είναι πλέον μόνο
Κυπριακή, αλλά Ευρωπαϊκή, μέσα από τη ταχύτατη ανάπτυξη των πωλήσεων εξ αποστάσεως.
Η κα Μάρω Ρωσσίδου, υπεύθυνη της Σχολής Καταναλωτών και Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκδηλώσεων του ΚΣΚ δήλωσε σχετικά:
«Είναι άλλη μια χρονιά αυτή που έχει ολοκληρωθεί, η οποία έθεσε τον πήχη ακόμα ψηλότερα για τις
επόμενες χρονιές και για το επίπεδο της γνώσης που θέλουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές.
Είναι χαρά μας να έχουμε καταναλωτές στις Σχολές μας, σε όσες Επαρχίες και εάν λειτουργούν, όπως
για παράδειγμα φέτος που καταφέραμε να λειτουργήσουμε τη Σχολή μας σε Λευκωσία και Πάφο.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που προσέφεραν στη Σχολή μας, αλλά κυρίως αυτούς
που εκτός από τη Σχολή Καταναλωτών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΚΣΚ και για άλλες διαλέξεις,
σε δήμους και κοινότητες, όπως για παράδειγμα ο κος Παύλος Ιωάννου, ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος, ο οποίος είναι ένας σωστός και καταξιωμένος επιστήμονας που έδωσε στους καταναλωτές
ελπίδα για μια δίκαιη λύση των χρηματοοικονομικών τους προβλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι μετά από κάθε ενημερωτική ομιλία του ΧΕ ο κόσμος δεν σταμάτησε να εκφράζει τις
ευχαριστίες του και την εκτίμηση προς το πρόσωπο του. Θα πρέπει να τονίσω ότι ο ΚΣΚ συνεχίζει τη
συνεργασία του αυτή με τον ΧΕ και έπονται ακόμη δύο παρουσιάσεις σε Δημαρχεία.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσοι εθελοντικά έδωσαν από το χρόνο τους ώστε να
οργανωθεί και να λειτουργήσει η Σχολή Καταναλωτών του ΚΣΚ.»
Η Σχολή Καταναλωτών του ΚΣΚ θα επαναρχίσει τις διαλέξεις με τη νέα χρονιά περί τα μέσα
Οκτωβρίου και στόχος είναι πέραν των Πάφου και Λευκωσίας να λειτουργήσει και στις υπόλοιπες
επαρχίες.

