Σ.Υ.Ε.Δ. 38

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
(Δήμοι Στροβόλου και Πάφου)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ : (Θέση Πρώτου Διορισμού )
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α14

:

41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Υπεύθυνος για:
2.1.1 την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της
Οικονομικής Yπηρεσίας του Δήμου.
2.1.2 την προετοιμασία προσχεδίου των προϋπολογισμών και την έγκαιρη
υποβολή τους στο Δημοτικό Γραμματέα.
2.1.3 την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα
νομοθεσίας και κανονισμών, τη φοροθεσία και επιβολή τελών καθώς και
την κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων , την έκδοση
αποδείξεων και την άμεση και ορθή καταχώρησή τους στα αντίστοιχα
βιβλία, καθώς και την πληρωμή όλων των υπό του Δήμου οφειλομένων
υποχρεώσεων.
2.1.4 την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής των
περιουσιακών στοιχείων καθώς και την ετοιμασία των ετήσιων
λογαριασμών του Δήμου.
2.1.5 την παρακολούθηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών.
2.1.6 τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη διεξαγωγή
ερευνών και μελετών σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου.
2.1.7 την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων αναφορικά με την οικονομική και
λογιστική κατάσταση του Δήμου.
2.2 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και
υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που
λαμβάνονται.
2.3 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία και
επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.
2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
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3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.2 Οκταετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του
προσόντος που προαπαιτείται για την εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε
διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό,
οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

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 της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα
καθήκοντα τους.
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