Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Τηλ. 22893610
Ηλ. διεύθυνση: fem@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://ucy.ac.cy/fem/el/
1 Μαρτίου 2019

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Την σημασία του ελέγχου της ορθής χρήσης του δημόσιου χρήματος στις σύγχρονες κοινωνίες
ανέλυσε ο Δρ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε παρουσίαση του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσε στις
26 Φεβρουαρίου 2019, διάλεξη με ομιλητή τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Δρ. Οδυσσέα
Φ. Μιχαηλίδη. Η διάλεξη που πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα στην
Πανεπιστημιούπολη, είχε σαν θέμα «Την σημασία του ελέγχου της ορθής χρήσης του δημοσίου
χρήματος στις σύγχρονες δημοκρατίες».

Την εκδήλωση προσφώνησε αρχικά ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, ο οποίος συντόνισε την όλη ροή της εκδήλωσης. Αφού
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον Γενικό Ελεγκτή για την αποδοχή της πρόσκλησης και την
παρουσία του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε στη σημασία της χρηστής διοίκησης και
της καλής διακυβέρνησης, που οδηγούν στην ευημερία και προσθέτουν αξία στην κοινωνία.
Συνεχίζοντας, παρέθεσε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την κατάταξη της Κύπρου στον διεθνή
χάρτη σε θέματα διαφθοράς και διαφάνειας, σύμφωνα με διεθνείς δείκτες και αναφέρθηκε σε
πρόσφατα γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει προβλήματα
κακοδιαχείρισης. Ολοκληρώνοντας, απηύθυνε ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το
θέμα της διάλεξης και ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης,
ευχαρίστησε με τη σειρά του τον Γενικό Ελεγκτή για την παρουσία του και συνεχάρη τη Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης για την πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτή τη διάλεξη.
Κατά το σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ότι η αξιοπιστία και το κύρος των θεσμών έχουν πληγεί
σε σημαντικό βαθμό στην σημερινή εποχή, λόγω της αναξιοκρατίας και της έλλειψης χρηστής
διοίκησης. Οι πρόσφατες οικονομικές κρίσεις τόνισε, φανέρωσαν τις συνέπειες της οικονομικής
αδηφαγίας και της σπατάλης και την ανάγκη σωστής διαχείρισης των ανθρώπινων και
οικονομικών πόρων για πραγματική ανάπτυξη. Κλείνοντας, ανέφερε ότι αυτού του είδους οι
διαλέξεις δίνουν την ευκαιρία στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό να

πουν τις θέσεις τους, αναπτύσσοντας έναν παραγωγικό λόγο και αντίλογο για την αλλαγή του
τόπου μας προς το καλύτερο.

Στην διάλεξη του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στην γέννηση της ιδέας του ελέγχου του
δημόσιου χρήματος, η οποία όπως είπε ο Δρ. Μιχαηλίδης εμφανίστηκε ταυτόχρονα με την
οργάνωση του ανθρώπου σε κοινωνίες. Η έννοια του δημοσιονομικού ελέγχου σύμφωνα με τον
Ελεγκτή αποκρυσταλλώθηκε και έλαβε μορφή παρόμοια με τη σημερινή στην αρχαία Αθήνα,
όπου και αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς της Δημοκρατικής Πολιτείας. Στην
διάλεξη του ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στο σύγχρονο πλαίσιο δράσης των Ελεγκτικών
Υπηρεσιών ανά τον κόσμο που διέπεται από πρότυπα ελέγχου τα οποία εκδίδονται από τον
Διεθνή Οργανισμό των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πλαίσιο
δράσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Κύπρο βάση του οποίου η Ελεγκτική Υπηρεσία διενεργεί
σήμερα πέντε είδη ελέγχων: Οικονομικούς ελέγχους, Διαχειριστικούς ελέγχους, Ελέγχους
συμμόρφωσης, Τεχνικούς ελέγχους και Περιβαλλοντικούς ελέγχους. Τελειώνοντας την
παρουσίαση του ο Γενικός Ελεγκτής, τόνισε την σημασία του ελέγχου και σημείωσε την συνεχή
προσπάθεια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για βελτίωση στα πλαίσια αυτοαξιολόγησης, ομότιμης

αξιολόγησης και στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος, όπου ο Δρ.
Μιχαηλίδης απάντησε σε σχόλια και ερωτήσεις του κοινού, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση
για το όλο το κοινό στον προαύλιο χώρο της αίθουσας.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Deloitte Ltd και χορηγός επικοινωνίας η εφημερίδα
«Πολίτης».

Βίντεο παρουσίασης Δρ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη:
https://web.microsoftstream.com/video/3cbb94c2-f091-4116-960b-10671f0cabc0

