
Πρόσκληση σε 
 

Σεμινάριο 14/2017 
 
 
 
Η Επιτροπή Δημόσιου Τομέα του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 

σας προσκαλεί στο Σεμινάριο 14/2017 με θέμα: 
 

Εξελίξεις στη μεταρρύθμιση για τη Διαχείριση των 
Δημόσιων Οικονομικών 

 
Χώρος και Ημερομηνία / ώρα: 

 
4 Ιουλίου 2017  

8:30πμ – 10:30πμ  
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης 

Υπουργείου Οικονομικών, Λευκωσία 
 

Σκοπός: 
 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις και την 
πρόοδο που έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί στη μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται για 
τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Το Σεμινάριο θα καλύψει τους στόχους και τις 
στρατηγικές επιδιώξεις της μεταρρύθμισης αυτής, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα 
για τη σταδιακή υλοποίησή του. Θα γίνει επίσης αναφορά στα οφέλη που έχει η 
μεταρρύθμιση αυτή, στο δρόμο που έχει μέχρι στιγμής διανυθεί, καθώς και στις 
προκλήσεις που αναμένεται ακόμη να αντιμετωπιστούν. 
 
 
Σε ποιους απευθύνεται: 
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη του ΣΕΛΚ που εργοδοτούνται στο δημόσιο και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και στους κρατικούς αξιωματούχους και στα 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη της κρατικής μηχανής. 
 
 
Εισηγητής: 
 
κ. Σταύρος Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών(*) 

 (*) Βιογραφικό Εισηγητή 
 
Σταύρος Μιχαήλ 
   
 
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1957 είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Είναι Οικονομικός Διευθυντής 
Προϋπολογισμού στο Υπουργείο Οικονομικών. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγ. Γεωργίου το 1975 και μετά την 
υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977 – 1980). 



Επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1981 προσλήφθηκε το Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου στην Στατιστική Υπηρεσία 
ως Έκτακτος Βοηθός Στατιστικής 3ης τάξης. Το 1986 διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών ως Οικονομικός 
Λειτουργός, όπου υπηρέτησε σ’ όλες τις βαθμίδες της δομής του Υπουργείου. Το 1988 με υποτροφία του Fulbright 
τριών μηνών μετέβηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον όπου ειδικεύτηκε στα Δημόσια 
Οικονομικά. Το 1994 με υποτροφία της Κυβέρνησης ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο «Public 
Sector Management» στο C.I.I.M. Το 2001 διορίστηκε Διευθυντής του Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού 
Eλέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών και από το 2000 τελεί ταυτόχρονα και χρέη Διευθυντή του Κρατικού Λαχείου 
ενώ από το 2005 είναι εκλεγμένος  Εσωτερικός Ελεγκτής  στο Ευρωπαϊκή Ένωση Λαχείων  (European Lotteries 
Association). Από το 2005 μέχρι το 2013 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμίας του Ιδρύματος 
Πολιτισμού Κύπρου. Από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκολογικού Κέντρου της 
Τράπεζας Κύπρου. Από το 1996 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης. 
Από το 2015 είναι μέλος της Επιτροπής Χορηγιών του ΟΠΑΠ. Από το 2007 είναι μέλος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου Έργου Παραχώρησης (ΕΣΕΠ) του Υπουργείου Μεταφορών και Έργων. Από το 2011 είναι μέλος του 
Συμβουλίου Προσφορών Άμυνας και Ασφάλειας. Από το 2014 είναι μέλος του Κεντρικού Φορέα Στέγασης 
Κρατικών Υπηρεσιών. 

 
 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: 
 

08:30 – 09:00 Εγγραφή και καφές 
  

09:00 – 10:00 Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση Δημόσιων Οικονομικών 
  

10:00 – 10:30 Ερωτήσεις και συζήτηση 
  
 
 
 

Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ): 
 

Πλήρης συμμετοχή στο Σεμινάριο αντιστοιχεί σε 2 μονάδες ΣΕΑ 
 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής: 
 
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι ανοικτή στα μέλη του Συνδέσμου και προσφέρεται 
χωρίς κόστος. 

 
 

Εγγραφή: 
 
Η συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο 
ΣΕΛΚ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση events@icpac.org.cy ή με 
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22766360 το αργότερο μέχρι την Tετάρτη, 28 Ιουνίου 
2017. 
 
Η διάθεση των θέσεων θα γίνει με αυστηρή σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία 
δήλωσης συμμετοχής, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες. 


