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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ  

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

1.  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α9:   € 22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876. 
 
Α11:  € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 . 
 
Α12:  € 32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727. 
 
 
2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
    
 2.1   Είναι υπεύθυνος, έναντι του Δημάρχου, για τον εσωτερικό έλεγχο των 

υπηρεσιών και λογαριασμών του Δήμου, ως και για τον έλεγχο των 
διαδικασιών λειτουργίας των διαφόρων τομέων και δραστηριοτήτων του 
Δήμου. 

 
 2.2 Διεξάγει έρευνες και μελέτες που του αναθέτει είτε ο Δημοτικός Γραμματέας 

είτε ο/η Δήμαρχος, ή που αναλαμβάνει ο ίδιος αυτοβούλως. 
 
 2.3 Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει τις ελεγκτικές εργασίες και, 

ειδικότερα, καθοδηγεί το υφιστάμενο προσωπικό σε ελέγχους απόδοσης και 
αποτελεσμάτων. 

 
 2.4 Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό 

την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου. 
 
 2.5 Ελέγχει την πιστή τήρηση των διαδικασιών προσφορών και αγορών, καθώς 

και τη μη υπέρβαση των εξουσιοδοτήσεων που έχουν οριστεί από το 
Συμβούλιο για συγκεκριμένες αρμοδιότητες μελών του προσωπικού του 
Δήμου (π.χ. ανάθεση συμβολαίων ή παραγγελιών, δικαίωμα υπογραφής, 
εξουσιοδότηση για υπερωριακή εργασία κλπ).  

 
 2.6 Ετοιμάζει προγράμματα ελέγχου με σκοπό τη διασφάλιση του ενεργητικού 

και των προσόδων του Δήμου. 
 
 2.7 Φροντίζει ώστε η ακολουθούμενη πολιτική και οι διαδικασίες να μην 

συγκρούονται με οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν στο 
Δήμο. 

 
 2.8 Ελέγχει την κανονική λειτουργία και ακρίβεια των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων, καθώς και την τακτική 
είσπραξη τελών και δικαιωμάτων αναφορικά με υπηρεσίες που προσφέρει ο 
Δήμος. 
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 2.9 Ελέγχει ώστε τα έξοδα που προβλέπονται στους ετήσιους Προϋπολογισμούς 
του Δήμου να μην υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν εγκριθεί. 

 
 2.10 Υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο/στη Δήμαρχο με αντίγραφο στο Δημοτικό 

Γραμματέα. 
 
 2.11 Συνεργάζεται με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά με τον 

εξωτερικό έλεγχο και με το Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου αναφορικά με 
τον εσωτερικό έλεγχο. 

 
2.12  Τηρεί  πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων 

συσκέψεων και βοηθά ή/και φροντίζει για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων 
που λαμβάνονται.  

 
 2.13 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
 
3. 
 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

3.1   Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 
 
3.2  Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 

πρωτοβουλία,   υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 
 

3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 

3.4  Διετής τουλάχιστον πείρα σε λογιστική / ελεγκτική εργασία μετά την 
απόκτηση του επαγγελματικού λογιστικού προσόντος που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο 3.1 πιο πάνω, ή κάτοχος του  Certified Internal Auditor, θα 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
 
 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 

 
1  Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως 

ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, ο κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής 

εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες της. 

 
3. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ………….  ,  θα εργάζονται όταν απαιτείται από 

τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, 
το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την 
βδομάδα. 

 
4.  Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει να 

επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς 
Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 
εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 


