Συνεχής η προσπάθεια για ενημέρωση
και επιμόρφωση κοινού και επενδυτών
Θετική η αποτίμηση
της πρώτης συμμετοχής
της ΕΚΚ στην Παγκόσμια
Εβδομάδα Επενδυτή
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στην
Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή (World Investor Week 2019), μια πρωτοβουλία του
Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών (International Organization of Securities
Commissions – IOSCO) που διοργανώνεται κάθε χρόνο με στόχο τη συμβολή στην
παγκόσμια προσπάθεια για σωστή εκπαίδευση και προστασία του επενδυτικού κοινού. Στη
φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, η οποία διήρκησε από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις
6 Οκτωβρίου 2019, συμμετείχαν 91 χώρες, καθώς και παγκόσμιες και περιφερειακές
οργανώσεις.
Η ΕΚΚ, μέσα από τη συμμετοχή της, στόχευσε στην ανάδειξη της ανάγκης και στην
ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών και από άλλους φορείς που μπορούν να
προωθήσουν τη χρηματοοικονομική επιμόρφωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας, η
ΕΚΚ πρόβαλε τα μηνύματα της πρωτοβουλίας της IOSCO μέσα από την ιστοσελίδα της και
τους λογαριασμούς που διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέλαβε περαιτέρω
επικοινωνιακές δράσεις που εξυπηρετούσαν τον σκοπό της πρωτοβουλίας.
Μεταξύ άλλων, οι ενέργειες της ΕΚΚ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή περιλάμβαναν:







Δημοσίευση δελτίων Τύπου, ενημερωτικών άρθρων και συνεντεύξεων στα έντυπα
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μέσα από τα οποία ανέδειξε τη σημασία της επαρκούς
επιμόρφωσης του επενδυτικού κοινού και γνωστοποίησε τις δράσεις που
αναλαμβάνει προς εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.
Ανάρτηση μιας επενδυτικής συμβουλής καθημερινά, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι
τις 6 Οκτωβρίου 2019, στον λογαριασμό της ΕΚΚ στο Twitter.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής banner με το λογότυπο της Παγκόσμιας
Εβδομάδας Επενδυτή 2019 καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας. Το banner
οδηγούσε τους επισκέπτες, με ενεργό link, στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας
Εβδομάδας Επενδυτή για περαιτέρω ενημέρωση.
Επαφές με διάφορα εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό την από κοινού προώθηση
πρωτοβουλιών για επιμόρφωση του κοινού σε βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις.

Αναφερόμενη στη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην Παγκόσμια
Εβδομάδα Επενδυτή, η Πρόεδρος της ΕΚΚ κ. Δήμητρα Καλογήρου τόνισε ότι η εβδομάδα
αποτέλεσε μία καλή ευκαιρία «για να επιστήσει η Επιτροπή την προσοχή του επενδυτικού
κοινού στους κινδύνους που εγκυμονούν τυχόν επενδυτικές τους επιλογές ή αποφάσεις,
επισημαίνοντας ότι η σωστή εκπαίδευση και προστασία των επενδυτών και ευρύτερα του
κοινού είναι μια συνεχής προσπάθεια η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής». Η
αποτίμηση για την πρώτη συμμετοχή της ΕΚΚ είναι πολύ θετική, δήλωσε η κ. Καλογήρου. «Η
ΕΚΚ προτίθεται να αξιοποιήσει περαιτέρω τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του IOSCO, με
ανάληψη κι άλλων σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών τις οποίες διαμορφώνουμε αυτή
την περίοδο, αφού οι στόχοι της για ενημέρωση, επιμόρφωση και προστασία των
επενδυτών, συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις της ΕΚΚ».
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