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Η  Σχολή  Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1990 από το δραστήριο στέλεχος του Κυπριακού Συνδέσμου  Καταναλωτών  αείμνηστη Σταυρούλα 
Ιακώβου. Το 2003, η Ιδρύτρια της Σχολής  βραβεύτηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Γερμανίας με το βραβείο “Tower Person Award”, 
ως η καλύτερη εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Καταναλωτών της Ευρώπης.

Η  φοίτηση είναι δωρεάν για όλα τα μέλη μας  .Η ενημέρωση και η πληροφόρηση είναι η ασπίδα του καθενός απο εμάς. Oσοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν  ενεργά  στα κοινά  του Συνδέσμου μας  και να εγγραφούν στη σχολή μπορούν να το κάνουν ,δίνοντας  ενα συμβολικό ποσό
(15 ευρώ ετησίως )για στήριξη του Κυπριακού Συνδέσμου  Καταναλωτών.Τα μαθήματα γίνονται  καθε δεκαπενθήμερο  από τον Οκτώβριο
μέχρι και τον Μάιο από τις 5.00-6.30 μ.μ .Οι ομιλίες λαμβάνουν χώρα  εδώ και χρόνια σε αίθουσα   που μας παραχωρεί δωρεάν η 
ΤεχνικήςΣχολής Πάφου –Αμφιθέατρο..Ευχαριστίες τόσο στο Υπουργείο Παιδείας για την αμέριστη βοήθειά του , όσο και στον Διευθυντή 
της Τεχνικής Σχολής Πάφου κ. Ηλία Θεόδωρο.

Σκοπός  της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι καταναλωτές τις σωστές στάσεις για αγορά τροφίμων και άλλων προϊόντων και να θέτουν
προτεραιότητες. Να μπορούν να αλληλοπροστατεύονται ,να απαιτούν τα δικαιώματά τους και να ασκούν τις υποχρεώσεις τους,όπως να
αγοράζουν μόνο όσα χρειάζονται. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές είναι πολλά και δημιουργούνται με την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας  κυρίως των τροφίμων ,με τη χρήση χημικών πρόσθετων ,με τον τρόπο πώλησης προϊόντων και αγαθών και την έντονη
διαφήμιση.

Ομιλητές της Σχολής Ενηλίκων Καταναλωτών είναι επιστήμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προσφέροντας  τις υπηρεσίες τους 
αφιλοκερδώς . Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι θυσιάζουν τον πολύτιμο χρόνο τους για να έλθουν να μας διαφωτίσουν. Με το πέρας της 
ομιλίας  ακολουθεί συζήτηση, με αποτέλεσμα  η επιστημονική βάση του θέματος γίνεται πλήρως κατανοητή,και οι παρευρισκόμενοι 
γίνονται  πιο ικανοί να αυτοπροστατεύονται .Όλες οι Σχολές σχεδόν ακολουθούν  το ίδιο πρόγραμμα  ,ανάλογα φυσικά με τις ανάγκες που 
έχει η κάθε επαρχία προσαρμόζεται και το πρόγραμμα της κάθε Σχολής. Το Project για το έτος 2018-2019 είναι:

« Η  φωνή του καταναλωτή γίνεται πιο δυνατή και με την δική σου συμμετοχή »

Στο τέλος κάθε χρόνου,με την ολοκλήρωση των εργασιών της σχολής ,οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αξιολόγηση  του
Project και να κάνουν εισηγήσεις. Εκπροσωπούν επίσης ,τη Σχολή στην Τ.Ε.Ε.Σ.Κ (Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων) και 
έχουν την  ευκαιρία να συζητήσουν με τους διαχειριστές κυλικείων για θέματα  διατροφής και υγείας.

Στους μαθητές που θα παρακολουθήσουν  το Project πέραν των γνώσεων  που αποκομίζουν ,απονέμεται  πιστοποιητικό φοίτησης.Το 
Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο γνώσεων που παρέχεται  απο την Σχολή  ,με εγκύκλιό του ,που αποστέλλει στα
σχολεία καθε ακαδημαϊκό έτος ,παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα . 

Χριστοφή Χρίστα

Υπεύθυνη της Σχολής Καταναλωτών 

Πρόεδρος Ε.Ε.Πάφου

Σχολή Καταναλωτών



α/α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

1 23 Oκτωβρίου Aγιασμός-Ομιλία κ. Μητροπολίτη Πάφου κ.κ Γεώργιος

2 06 Νοεμβρίου Oδηγώ με σύνεση 

Κάμερες στους δρόμους/Παρανομές η Νόμιμες

Αστυνομία/Τροχαία Πάφου

3 20 Νοεμβρίου Περί αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και 

Δημόσιων Χώρων Νόμος 

κος Χρίστος Χρίστου

Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγείας Δήμου 

Πάφου

4 04 Δεκεμβρίου Διεξαγωγής Φιλανθρωπικής Τόμπολας  

Εκλογές Ε.Ε.Πάφου

Αμφιθέατρο Τ.Σ.Πάφου 5.00μμ-6.00μμ

6.00μμ-Διεξαγωγή εκλογών

5 18 Δεκεμβρίου Ο περί Τροφίμων Έλεγχος και Πώληση Νόμος Κος Χρίστος Χρίστου

Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγείας Δήμου 

Πάφου

6 08 Ιανουαρίου 2018  Θετική Μεταδοτικότητα κα Άντρη Χαϊράλλα

Συγγραφέας/Συμβουλος προσωπικής Ανάπτυξης

7 22Ιανουαρίου Στρές και Άγχος  προκαλούν πόνους 

Γαστρεντερικές Διαταραχές

Δρ. Χριστάκης Πάλας

Γαστρεντεορολόγος

8 05Φεβρουαρίου Κάρτες Νοσηλείας κος Γιώργος Γώγου

Δ/ντης Πωλήσεων Ασφαλιστικής εταιρείας

9 19 Φεβρουαρίου Τι είναι το άγχος και πώς αντιμετωπίζεται κα Άντρη Νικολάου

Συμβουλευτική  Ψυχολόγος 

Από 20 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 08 Ιανουαρίου 2019–Διακοπές Χριστουγέννων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2018-19



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

α/α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10 05Μαρτίου Περί Σκύλων Νόμος .

Μήπως φταίνε οι σκύλοι ;κίνδυνοι απο τα  

περιττώματα των σκύλων και τρόποι αντιμετώπισης 

κος Χρίστος Χρίστου

Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγείας Δήμου 

Πάφου

11 19Μαρτίου Μαθαίνω την καρδιά μου Δρ Εύρος  Λοιζίδης

Καρδιολόγος

12 02Απριλίου To καθήκον του Αστυνομικού όσο αφορά το έγκλημα κος Χαραλάμπους Κυριάκος-Λοχίας

Αστυνομία

13 16Απριλιου Ταχυματαφορές &Τέλη –ΕΜS Dαtapost /Quick Post

Post Express/Τοπικές Ταχυμεταφορές

κος Νίκος Χ’Eυαγόρου 

Β/Δ Επαρχιακός Ταχυδρομίου Πάφου

14 07   Μαίου Απονομή Πιστοποιητικών φοίτησης

Oσοι επιθυμούν να συμμετέχουν  ενεργά  στα κοινά  του Συνδέσμου μας 

και να εγγραφούν στη σχολή μπορούν να το κάνουν  δίνοντας  ενα συμβολικό ποσό  (15 ευρώ ετησίως )

για στήριξη του Κυπριακού Συνδέσμου  Καταναλωτών.

ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Δικαίωμα  Βασικών Αναγκών

Δικαίωμα Ασφάλειας

Δικαίωμα  Ενημέρωσης

Δικαίωμα Εκλογής

Δικαίωμα Εκπροσώπησης

Δικαίωμα  Αποζημίωσης

Δικαίωμα Συνεχούς Εκπαίδευσης

Δικαίωμα   Υγιούς   Περιβάλλοντος



Προγραμματισμένες εκδρομές

Επικεινται αλλαγές


