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Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) αποτελεί έναν από τους βασικότερους φορείς στη 

χρηματοοικονομική διαχείριση του κράτους, και παρέχει λογιστική και χρηματοοικονομική υποστήριξη 

σε όλα τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες.  Έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης του Δημοσίου προχωρεί στην υλοποίηση ενός μεγάλου εκσυγχρονιστικού έργου το οποίο 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεταρρυθμίσεων την αλλαγή από τη λογιστική βάση των εισπράξεων και 

πληρωμών στη βάση των δεδουλευμένων (accrual basis), την ανάπτυξη ενός λογισμικού συστήματος 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και την εσωτερική αναδιοργάνωση του προσωπικού του ΓΛτΔ, 

δημιουργώντας Μονάδα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στα Υπουργεία. 

Η υλοποίηση των πιο πάνω έργων αναμένεται ότι θα επιφέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο 

διεκπεραίωσης της εργασίας που σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική διαχείριση στη Δημόσια Υπηρεσία 

και στην οποία εμπλέκεται σε ουσιαστικό βαθμό και προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε όλο το φάσμα της 

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών το ΓΛτΔ προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό ή διαγωνισμούς για να 

μπορέσει να διαμορφώσει τη Στρατηγική και να εφαρμόσει Σχέδιο Δράσης διαχείρισης της αλλαγής 

αυτής τόσο σε επίπεδο ΓΛτΔ όσο και σε επίπεδο των υπόλοιπων φορέων που εμπλέκονται στον 

εκσυγχρονισμό αυτό.   

Προς τούτο, θα διοργανωθεί εντός Νοεμβρίου 2017 ανοικτή συζήτηση με εμπειρογνώμονες στον τομέα 

διαχείρισης αλλαγής με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία του διαγωνισμού για 

διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής και της βέλτιστης ανταποδοτικότητας (value for money).  

Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πιο πάνω προπαρασκευαστική συνάντηση, 

παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 31/10/2017 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση nmina@treasury.gov.cy.   

Οι φορείς που θα ενδιαφερθούν θα πρέπει να δηλώσουν το άτομο με τη σχετική εμπειρία που θα τους 

εκπροσωπήσει υποβάλλοντας και τουλάχιστον μία προηγούμενη συμμετοχή τους σε ανάλογο έργο 

διαχείρισης της αλλαγής. 

Το ΓΛτΔ θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που θα κριθούν κατάλληλοι στη βάση της εμπειρίας τους για 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ενημερώνοντας τους σχετικά. 

Σε καμία περίπτωση η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν προσδίδει οποιοδήποτε πλεονέκτημα 

στους ενδιαφερόμενους ούτε και η μη συμμετοχή δημιουργεί οποιοδήποτε μειονέκτημα στους 

υπολοίπους στη μετέπειτα προκήρυξη διαγωνισμού ή διαγωνισμών. 
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