Ανακοίνωση Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
Ο ΚΣΚ θέλει να ενημερώσει τα μέλη και τους φίλους του για την έναρξη των
διαλέξεων της Σχολής Καταναλωτών, υπό τον τίτλο Οι καταναλωτές και πάλι στα
θρανία.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει η νέα εκπαιδευτική
χρονιά για τους καταναλωτές. Φέτος η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών κλείνει 28 χρόνια λειτουργίας και θα συνεχίσει να
εκπαιδεύει τους καταναλωτές γιατί πιστεύει ότι «Η γνώση είναι η ασπίδα προστασίας
των καταναλωτών».
Η φοίτηση ήταν και παραμένει δωρεάν γιατί ο σκοπός του ΚΣΚ είναι η εκπαίδευση
και η ενημέρωση όσο το δυνατό περισσότερων ατόμων όλων των ηλικιών, σε θέματα
που αφορούν την καθημερινότητα τους ως καταναλωτές.
Τα μαθήματα γίνονται στην Λευκωσία μια φορά την εβδομάδα, ημέρα Τρίτη από 5.30
- 7μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αίθουσα Α22. Ο τίτλος του προγράμματος για
το 2018-2019 είναι «Η φωνή του καταναλωτή γίνεται πιο δυνατή με την δική σας
συμμετοχή». Το πρόγραμμα της Σχολής Λευκωσίας αποτελείται από 26 διαλέξεις,
ποικίλης θεματολογίας. Τα τελευταία οχτώ χρόνια η λειτουργία της σχολής
Λευκωσίας γίνεται σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία
εκπαιδευτικές εκδρομές και εκδηλώσεις.

να

συμμετέχουν

σε

οργανωμένες

Στη Πάφο θα γίνονται δυο διαλέξεις τον μήνα, σε ένα σύνολο 14 διαλέξεων από τον
Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Τα μαθήματα γίνονται κάθε πρώτη και τρίτη Τρίτη κάθε
μήνα, από 5.00 - 6:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Τεχνικής Σχολής Πάφου.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές είναι πολλά και δημιουργούνται
με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ιδίως στον τομέα των τροφίμων, με τη χρήση
χημικών προσθέτων, με τον τρόπο πώλησης προϊόντων και αγαθών, την έντονη
διαφήμιση καθώς επίσης και την οικονομική κρίση που μας έχει επηρεάσει όλους
μας.
Ο στόχος και ο σκοπός της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι καταναλωτές γνώσεις σε
καταναλωτικά θέματα που έχουν άμεση σχέση μεταξύ άλλων, με την διατροφή και
την υγεία, την αγορά και κατανάλωση, την οικονομία και τη σωστή επιλογή
προϊόντων. Να γνωρίζουν τους νόμους που υπάρχουν για προστασία των και για τις
υπηρεσίες που προσφέρονται σ' αυτούς. Έτσι οι εκπαιδευμένοι καταναλωτές θα
μπορούν να αυτοπροστατεύονται να διεκδικούν τα δικαιώματα τους στην ελεύθερη
αγορά και να ασκούν τις υποχρεώσεις τους.
Ομιλητές της Σχολής Καταναλωτών είναι επιστήμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε

θερμά. Την ομιλία ακολουθεί συζήτηση μεταξύ εκπαιδευόμενων και ομιλητή. Με αυτό
τον τρόπο η επιστημονική βάση του θέματος γίνεται πλήρως κατανοητή και οι
εκπαιδευόμενοι γίνονται ικανοί να θέτουν την θεωρία στην πράξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή απονέμει πιστοποιητικό παρακολούθησης στους
εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο των διαλέξεων.
Μάρω Ρωσσίδου
Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου Σχολής Καταναλωτών
Mέλος του ΔΣ του Κ.Σ.Κ.
Σημ: Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 22516112 ή 99144661 κ. Μάρω Ρωσσίδου

«Η φωνή του καταναλωτή γίνεται πιο δυνατή με την δική σας συμμετοχή»
Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Έτος 2018-2019. Ομιλίες κάθε Τρίτη από 23 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 7 Μαΐου 2019
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αίθουσα Α22. Ώρα 5:30 μέχρι 7μμ.
Ημερομηνία

Θέμα

Ομιλητής

1

23 Οκτωβρίου

'ΓεΣΥ: μετρώντας αντίστροφα'

κες Αμάντα Χρυσάφη και Άρτεμη Πίττα,
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

2

30 Οκτωβρίου

'Κοινές οφθαλμικές παθήσεις: πως
να προφυλάξατε την όραση σας'

Πέτρος Τσαγκάρης, Bsc MBBS FRCOphth
Οφθαλμίατρος,
Χειρούργος Υαλοειδούς, Αμφιβληστροειδούς & Καταρράκτη

3

6 Νοεμβρίου

'Τοξικές ουσίες σε καταναλωτικά
αγαθά και τι πρέπει να γνωρίζει ο
καταναλωτής'

Δρ Ελένη Ιωάννου- Κακούρη
Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών, Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και
τέως Πρώτη Χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους

4

13 Νοεμβρίου

'Το ΓεΣΥ από την πλευρά των
χρηστών του συστήματος'

κ. Μάριος Κουλούμας
Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ)

5

20 Νοεμβρίου

'Καταχρηστικές ρήτρες σε
συμβόλαια τραπεζών'

κ. Μάριος Δρουσιώτης
Μέλος του ΔΣ του ΚΣΚ,
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας

6

27 Νοεμβρίου

'Νόμος για την Καταναλωτική
Πίστη. Όσα πρέπει να γνωρίζετε'

κ. Μάριος Δρουσιώτης
Μέλος του ΔΣ του ΚΣΚ
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας

7

4 Δεκεμβρίου

'Στοματική Υγεία: ενημέρωση,
πρόληψη και θεραπεία'

Ελένη Παντελίδου, Χειρουργός Οδοντίατρος,
Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο

8

11 Δεκεμβρίου

'Ηχορύπανση: Υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο και ανάγκη αναθεώρησης
του'

Έφη Ξάνθου,
Αναπληρώτρια Πρόεδρος , Κίνημα Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών

Από 23 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 6 Ιανουαρίου 2019 Διακοπές Χριστουγέννων

«Η φωνή του καταναλωτή γίνεται πιο δυνατή με την δική σας συμμετοχή»
Έτος 2018-2019. Πρόγραμμα Διαλέξεων Σχολής Καταναλωτών Πάφου
Αμφιθέατρο Τεχνικής Σχολής Πάφου. Ώρα 5:00 μέχρι 6:30μμ.

α/α Ημερομηνία

Θέμα

Ομιλητής
κ. Μητροπολίτη Πάφου
κ.κ Γεώργιος
Αστυνομία/Τροχαία
Πάφου

1

23 Οκτωβρίου

Αγιασμός-Ομιλία

2

06 Νοεμβρίου

3

20 Νοεμβρίου

Οδηγώ με σύνεση
Κάμερες στους δρόμους/ Παράνομες ή
Νόμιμες
Περί αποφυγής της Ρύπανσης
Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων
Χώρων Νόμος
Διεξαγωγής Φιλανθρωπικής Τόμπολας
Εκλογές Ε.Ε. Πάφου

4

5

κος Χρίστος Χρίστου
Πρ. Τμ. Δημόσιας Υγείας
Δήμου Πάφου
04 Δεκεμβρίου
Αμφιθέατρο Τ.Σ.Πάφου
5.00μμ-6.00μμ
6.00μμ-Διεξαγωγή
εκλογών
18 Δεκεμβρίου
Ο περί Τροφίμων Έλεγχος και Πώληση Κος Χρίστος Χρίστου
Νόμος
Πρ. Τμ. Δημόσιας Υγείας
Δήμου Πάφου
Από 20 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 08 Ιανουαρίου 2019–Διακοπές Χριστουγέννων

